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Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
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Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

Felhasználás módja:

■■ taxi           ■■ futár           ■■ normál

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.

EXIDE
akkumulátor

JÓtálláSI JEGY

Kezelési, karbantartási utasítás és jótállás 
EXIDE márkájú indító akkumulátorokhoz

tisztelt Vásárlónk!
A több, mint 80 országban működő Exide Technologies a világ egyik legnagyobb ólomsavas 
akkumulátorgyártója és újrahasznosítója (ISO 14001). 
A cég egész világot behálózó üzletcsoportjai széleskörű választékát kínálják az ipari-, és áru-
szállítási felhasználásra szánt elektromos energiatermékeknek és szolgáltatásoknak.
Az Exide Technologies indítóakkumulátor részlege kitűnő minőségű ciklusálló indító 
akkumulátorok széles választékát kínálja a legkülönfélébb járművekhez  (személyautók, 
motorkerékpárok, lakóautók, buszok, nyergesvontatók, kerti traktorok, árugyűjtő kisteherautók, 
motorkerékpárok, hajók, jet-skik, golfkocsik, mezőgazdasági gépek, katonai eszközök, tankok és 
páncélozott csapatszállító járművek). 
Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel (ISO 
9001 és ISO TS 16949) évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában, 
jelen van az első autógyári beszerelésektől kezdődően (OE - Original Equipment) mind az 
áruházi-, márka-, és kiskereskedői hálózatban is. 
Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány bizton-
sági tudnivalót, kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.
Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen 
a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha ese-
tén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az 
akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a 
közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.
Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszé-
lyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot hasz-
nálni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be 
a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.
az akkumulátor üzembehelyezése 
• Csak megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszerelésé-

hez, egyébként bízza szakemberre! Az akkumulátorcsere során, ha külön nem gondoskod-
nak róla, a gépkocsi komputeres egységei elveszíthetik tárolt adataikat!

• Akkumulátorcsere előtt le kell állítani a motort, és minden elektromos fogyasztót ki kell 
kapcsolni; a gyújtáskulcsot ajánlatos kivenni.

• Először a használt, eltávolítandó akkumulátor saruit a negatív (-), azután a pozitív (+) 
pólusról kell levenni.

• Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a meg-
felelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

• Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólu-
sokra az alábbi sorrendben: 

• Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy kézzel ne tudja elfordítani a pó-
luson. 

a jótállási igény érvényesítése 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgal-
mazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a 
felelős. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

Vásárlói tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
szóló 1 81 /2008. (VII.8.) korm. rendelet 4.§(2) bekezdése alapján 
1. a savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen ke-
vés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak 
ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az 
akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit és ólom 
összetevők a környezetbe kerülhetnek. 

2. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanítá-
sának káros környezeti hatásai: Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe 
kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az 
ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat. 

3. a savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése 
lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak 
elő a hulladék savas  ólomakkumulátorokból. 

4. a savas akkumulátorokat magyarországon engedéllyel rendelkező hulladék gyűjtő telepek 
begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újra-
hasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük. 

5. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólom-
akkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb 
fémhulladék  gyűjtő telepek is.

6. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtő-
helyre viszi, jelentősen hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhasználó 
visszavételi és begyűjtési hozzájárul a környezetterhelés csökkenéséhez. A felhaszná-
ló visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy keve-
sebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a igénybevételével hozzájárul 
ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel környezetterhelést.kör-
nyezetterhelést.

7. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma, mint a jogszabályban rögzí-
tett 0,004 tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe 
áthúzott kuka jelölést is kell tömegszázalék, „Pb“ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kí-
vül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne alkal-
mazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe. A kénsav bőrre 
kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki. belélegezve, lenyelve 
egyaránt súlyos irritációt válthat ki. A keletkező gázok és gőzök belégzése irritálhatja a 
légutakat. Ólomgőz belégzése felső légúti és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor 
a légutakat. gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.

c) elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke meg-
szűnt. 

8. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott 
kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles 
a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 

9. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkoz-
hat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A cserére való jogosultság 
vizsgálatánál ebben az esetben is figyelembe kell venni a jótállási igény érvényesíté-
sének esetleges kizáró okait. 

10.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a fogyasztó biztosítsa a forgalmazó 
számára annak a gépjárműnek az ellenőrzését, amelybe a meghibásodott akkumu-
látort beszerelték. 

11. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehet-
séges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás 
körébe. A lemerült akkumulátor feltöltése időigényes (min. 24 óra) és jogtalan 
reklamáció esetén díjköteles. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem 
kötelezett. 

12. A jótállás megszűnik, ha: 
a) a vásárlást követően az akkumulátor megsérült, 
b) az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították, 
c) az akkumulátorból a savat kiöntötték 
d) 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fo-

gyasztót kötöttek, 
e) az elektrolit elszíneződött, 
f ) az akkumulátorba desztillált vagy ioncserélt vízen kívül egyéb idegen anyag került 
g) a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve 

a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
h) a termék gyártási kódja nem azonosítható, 
i) a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen sem a jótál-

lási jegyből, sem a vásárlás számlájából, 
j) nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem megfelelő kapacitású/indítóáramú 

akkumulátor alkalmazása). 
13. A jótállás nem terjed ki a szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 11V alatti), 

megfagyott, illetőleg túltöltött akkumulátorokra. 

Figyelem! 
A zárt rendszerű típusok felnyitása a jótállás elvesztésével jár. A bevizsgálásra leadott 
akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően leselejtezzük és hulladék-
ként kezeljük.

Gyártó: Exide Technologies Srl. 
Via Dante Alighieri 100/106,  24058 Romano di Lombardia, Olaszország

Forgalmazó: X-REM Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 167/B.
Telephely: 1151 Budapest, Székely Elek út 11., M3 Logisztikai Központ.
Telefon: +36-1-306-9000
Mobil: +36-1-306-5556

akkumulátor származási hely:  Európai Unió
környezetvédelmi előírások 
Használt akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, mely 
környzetszennyezést okozhat, ezért szigorúan tilos kommunális sze-
métbe dobni vagy a környezetbe kihelyezni. 
Az Exide Technologies gondoskodik azon használt, működésképtelen 
akkumulátorok összegyűjtéséről, melyek tulajdonosaik számára feles-
legessé váltak. Minden EXIDE akkumulátor értékesítési helyen illetve 
garancia elbíráló ponton akkumulátorsavnak ellenálló gyűjtőedény áll 
rendelkezésre, melyben a törvényi és visszagyűjtési előírásnak megfele-
lően a hulladékkezelő elszállítja a leadott akkumulátorokat. 

EXIDE garancia-elbíráló szakszervizek
Baja: H & H XXI. Kft. Akkuszaküzlet  6500, Baja, Dózsa György u. 194.,
   Telefon:(79) 520 460
Budapest: 
FOREX Kft,  Telephely: 1033, Kiscsikós köz 10. , Budapest, Telefon: +36-1 388-8822
X-REM Kft.  Telephely: 1151, Székely Elek út 11., , M3 Logisztikai Központ, 
   Telefon: +36-1 306-9000 
Béli és Béli Kft., 1211, Központi út 21-33., Csepel Művek területe,
   www.akkumulatoroutlet.hu
Debrecen: Akku96  4031, Széchenyi u. 109/b.
Győr Béli és Béli Kft., Telephely: 9028 Győr, József Attila 125.
   www.akkumulatoroutlet.hu
miskolc: Akkucentrum, Telephely: 3527 Miskolc, Soltész N. K. út 34.
Nyíregyháza: Akku96  4400, Pazonyi út 22.
Nagytarcsa: Akku96  2142, Csonka János u. 1/a.

Felhívjuk a tisztelt vásárló figyelmét, hogy az akkumulátor garanciáját csak 
a pontosan  kitöltött jótállási jeggyel áll módunkban elfogadni!

• Gyorstöltés a 13,8 V végfeszültség eléréséig megengedett, regeneráló-csepptöltéshez pedig 
a kapacitás 2–4%-a.

• A töltő pozitív saruját az akkumulátor pozitív kivezetéséhez, a negatívot a negatívhoz kell 
csatlakoztatni. A töltőkészüléket a helyes csatlakoztatások után szabad csak bekapcsolni, és 
befejezéskor először a töltőt kell kikapcsolni.

• A töltés során a sav hőmérséklete nem lépheti túl az 45–50°C-ot. Amennyiben ezt mégis 
meghaladja, a töltést meg kell szakítani.

• Az akkumulátor a teljes töltöttséget akkor éri el, ha az elektrolit sűrűsége és a töltőfeszült-
ség 2 órán keresztül nem emelkedik többé.

• Fordított polaritású bekötés esetén egyes áramkörök megsérülhetnek.
az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
• Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a 

(–) jelű pólusról vegyük le a sarut.
• Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltött-

séget.
Jótállási feltételek
Exide Technologies Magyaroroszági fióktelepe által forgalmazott akkumulátorok a legmoder-
nebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőségellenőrzés mellett 
készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, az importőr a ter-
mékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel: 
1. A jótállás időtartama a közlekedési eszközök tartozékának illetve alkotórészének minő-

sülő 10 000 Ft eladási ár feletti terméknek a fogyasztó részére történő átadásától, illetve 
a forgalmazó általi üzembe helyezéstől számított 1 év. Ezen csoportba nem tartozó 
akkumulátorokra az importőr 6 hónap jótállást biztosít. a jótállási igényt a garanciális 
elbírálóhelyen majd az eladás helyén tudja érvényesíteni. Ha 50km körzetben nincs 
garanciális elbíráló, akkor a vásárlás helyén kell jótállási igényét érvényesíteni.

2. A fogyasztót az eladástól számított 2 év szavatosság is megilleti. A jótállás utáni időszak-
ban viszont a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba eladáskor is fennállt! 

3. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, és a szabályosan kitöltött jót-
állási jegyet. 

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jót-
állási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

6. Az elveszett vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak az eredeti vásár-
lási bizonylat alapján pótolható. 

7. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehe-

tetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; 
b) megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthat-

ja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy 
azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembe véve elvégezni; 

Akkumulátor típus : ................................................................................................................

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

Besütött gyártási kód:..............................................................................................................

A vásárlás napja: .......................................................................................................................

A jármű típusa:..........................................................................................................................

Taxi üzemmód:                                                    igen                                     nem 

Egyéb felhasználás: .................................................................................................................

Eladási bizonylat száma: ........................................................................................................

                           P.H. ............................................................................................
eladó

A garanciális vizsgálat eredménye, hibajelenség : .............................................................

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

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

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

A garanciális csere jogos :                                 igen                                     nem  

 20........., ............................................ hó ..............................nap

............................................................................................
Garanciális elbírálást elvégző partner 

• Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, 
majd a testkábel a helyes sorrend.

• A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.
kezelés, karbantartás
• A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani, a kivezetőket valamint az akkusarukat 

tartsuk fémtiszta állapotban, szükség esetén saválló zsírral kezeljük.
• Ellenőriztessük szakszervizben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési 

feszültség: 13,9–14,4 V 12V-os névleges rendszerben terheléstől és a motor fordulatszám-
tól függően.

• Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik. 
Ez a járműbe építés alsó határfeszültsége.

• Túltöltött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,8 V fölött van.
• Mélykisütött az akkumulátor, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége lecsökken 12,2 V alá.
külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
• Mindkét motort leállítani!
• Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Ellenőriz-

zük a csatlakozás helyességét!
• Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  össze-

kötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!
• Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!
• A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!
• A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni! A gépko-

csi töltése ilyenkor nem elegendő!
Járművön kívüli után-, illetve feltöltés
• A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!
• Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.
• Az akkumulátort megfelelő szellőzésű helyiségben kell tölteni, mert a keletkező gázok tűz-, 

és robbanásveszélyesek.
• Töltés alatt tilos:

– dohányzás és nyílt láng használata;
– a kivezetők rövidre zárása;
– szigeteletlen nyelű szerszámok használata;
– terhelővillás mérés és kábelsaru szerelés.

• Töltés után az akkumulátort legalább 30 percig pihentetni kell, és tilos száraz textillel le-
törölni a sztatikus feltöltődés és kisülések okozta robbanásveszély miatt. Rendszeres töltés 
nem célszerű és nem is szükséges, azonban télen a leghidegebb időszakban egyszeri áram-
mal való töltést ajánlunk.

• Ha az akkumulátor hosszabb ideig üzemen kívül volt, vagy egy üzemeltetési hiba követ-
keztében lemerült és a nyugalmi kapocsfeszültség 12,4 V alá csökkent, akkor utántöltés 
szükséges.

• Az akkumulátor töltése csak egyenárammal végezhető, amihez elektronikus szabályozású, 
13,8 V töltési feszültségű berendezés alkalmazását javasoljuk. A töltőáram maximuma az 
akkumulátor kapacitásának 10%-a lehet.


