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BATTERY TYPE AND PERFORMANCE :
Details as printed on the battery.

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS-FOR DRY CHARGE BATTERIES

HEALTH AND SAFETY PRECAUTIONS
MEANING OF SYMBOLS

FILLING

INSTALLATION WARRANTY POLICY

MAINTENANCE

No Smoking, No Naked Flames, No Sparks, No 
Short Circuits and other sources of ignition near the 
batteries and battery charging areas.

SHIELD EYES

Keep away from Children.

Batteries contain sulphuric acid, which is corrosive 
to skin and clothing.  If acid contacts eyes or skin, 
flush immediately with large quantities of clean 
drinking water.  In case of eyes, seek urgent medical 
attention

NOTE OPERATING INSTRUCTIONS

EXPLOSIVE GASES

RECYCLABLE

CONTAINS LEAD, NOT TO BE DISPOSED IN REG-
ULAR GARBAGE BINS

While connecting/disconnecting the battery, make sure 
that the metallic objects used (viz. Spanners, screw 
drivers) do not accidentally touch the battery terminals, 
as this may result in serious injuries, damage to the  bat-
tery  & some times explosion.  Disconnect earth termi-
nals first and connect last.

Never attempt to connect/disconnect the battery when 
the vehicle’s engine is on.

Check cables and terminal clamps / bolts for corrosion. 
Corroded parts and cable terminals may be cleaned with 
water  and by scrubbing with a stiff brush .Seriously cor-
roded and loose terminal clamps must be replaced.

Be sure that battery capacity, dimensions and polarity are 
as required by vehicle  manufacturer.
Remove vent plugs just before filling acid.

Fill each cell with battery grade dilute sulphuric acid of 
the correct strength.  Fill batteries to the UPPER LEVEL 
MARK. USE 1.260 SP. GR. AT 270 C.  Twenty minutes after 
filling, the acid level should be checked by keeping the 
battery on a flat level surface.  If the level has fallen. add 
more acid to the correct level.  Do not overfill acid above 
upper level

Keep the battery top clean and dry.

Keep the terminals covered with petroleum jelly.

Do not leave the battery in discharged condition.
If the battery is not in use for long periods (more than 
1 month), recharge at the rate equal to one tenth of the 
battery capacity at the 20 Hr. rate e.g. :- Charge a 40 Ah 
capacity battery at 4.0 amps.  Continue charging until 
all cells are gassing freely and the specific gravity of the 
acid rises upto 1.260 & Stays constant for 3 consecutive 
hours.
Periodically, check that the leads are tightly connected 
to the battery terminals and that the fan belt tension is 
correct.  Keep  the vent plug holes free from dust and 
foreign material.

Complaint battery will be accepted only when the origi-
nal purchase bill is produced by the customer, along with 
warranty sticker.
Complaint battery will be replaced with a new battery only 
if there is a manufacturing defect in the battery and the 
battery is within the warrany  period.
A Discharged battery or Overcharged battery due to faulty 
charging system of the vehicle is not considered for claim.
Any drained battery (without acid) is not considered for 
claim.

Any battery with physical damage, occurred during the  
usage is not considered for claim.
Any complaint due to fitment / use of incorrect battery in 
the vehicle is not considered for claim.
The batteries used for applications other than automotive 
use are  not eligible for warranty.
Any complaint due to improper mainterance such as no 
topping up, missing of hold down bracket, loose fitment of 
the battery or clamps, unclean top surface and corroded/
damaged terminals is not considered for claim.

Cost of acid for the replacement battery has to be borne 
by the customer.

Check the acid level once every 3 months.  In some hot 
climates and applications, it may be necessary to do this 
at more frequent intervals.

If the acid level is lower than the mid-point between the 
UPPER AND LOWER LEVEL marks, add demineralized or 
distilled water and make up to the UPPER LEVEL mark.
Never add ACID or RAW WATER.

The battery is dry charged and can be put into service 20 
minutes after it has been filled with acid

Fit the vent plugs tightly and wash off any acid spillage 
with water and wipe the battery.  Keep the suface dry.

Fit the battery to the vehicle firmly secured by the hold 
downs.  Do not over tighten.

Connect the positive cable terminal clamp (big) to the 
positive (+) terminal of the battery and the negative 
(small) to the negative (-) terminal of the battery.  DO 
NOT connect the leads to the wrong terminals.  Even a 
momentary contact can cause serious damage to the 
electrical systems, battery & some times explosion also.

Apply petroleum jelly or Vaseline around the terminals to 
prevent corrosion.

Check the battery tray for acid damage and ensure that 
the tray and battery hold downs are mechanically sound

HANDLING
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�ســــلطنـــة عمــــــــان

تعليمات الرتكيب وال�صيانة
تدابري ال�سحة وال�سالمة

التعبئة :

الرتكيب : 
ال�سمان : 

نوع البطارية و اداوؤها :

ال�سيانة : 

طريقة التعامل:

عــام

اإجراءات ال�سحة وال�سالمة الوقائية 
معاين الرموز . 

واقي العيون 

يحفظ بعيدا عن متناول اأيدي االطفال 

يجب مالحظة اإر�سادات الت�سغيل 

غازات متفجرة

قابل التدوير 

وال�ــرارات  املفتــوح  باللهــب  ي�ســمح  ال   ، التدخــن  ممنــوع 
ــرى  ــتعال االخ ــادر اال�س ــرية وم�س ــة الق�س ــر الكهربائي والدوائ

ــات . ــحن البطاري ــن �س ــات و اأماك ــن البطاري ــرب م بالق

حتتــوي البطاريــات على حام�ض الكربيتيك الذي ي�ســبب التاكل 
للجلــد واملالب�ــض . يف حالــة مالم�ســة احلام�ض للعيــون اأو اجللد 
، يجب �ســكب كميات كبرية من مياه ال�ــرب النظيفة على الفور 

يف حالــة اإ�سابة العيون يجــب توفري الرعاية الطبية الفورية 

يحتــوي علــى الر�سا�ــض مينــع التخل�ــض منهــا يف اأكيا�ــض 
ــة  ــة العادي القمام

اثنــاء التو�سيــل / ف�ســل البطاريات يجب التاكد من عدم مالم�ســة 
اال�سياء املعدنية ) مثل املفاتيح و املفكات ( لتو�سيالت البطارية 
ب�ســورة عر�سيــة حيــث مــن �ســان ذلــك ان ي�ســبب ا�سابــات خطــرية 
، و تلــف للبطاريــة و يف بع�ض االحيان ي�ســبب االنفجارات / يجب 

ف�ســل الو�سلــة االر�سية اوال و تو�سيلها يف النهاية .

افح�ــض الكبــالت و م�ســابك / م�ســامري اطراف التو�سيــل و التاكل . متكنك 
تنظيف االجزاء و الكبالت املتاكلة باملاء و ك�سطها بفر�ساة �سلبة . يجب 

ا�ستبدال م�سابك الكبالت املرتخية او التي تاكلت تاكال �سديدا . 

حافظ على �سطح البطارية نظيفا و جافا .
حافظ على اطراف الو�سيل م�سحمة بالفازلن 

ال تدع البطارية مفرغة ال�سحنة .
اذا مل يتــم ا�ســتخدام البطاريــة لفــرتة طويلــة ) �ســهر او اكــر ( ، 
اعد �سحنها مبعدل ي�ساوي 10/1 من �سعتها مبعدل 20 �ساعة 
. مثال ، ا�ســحن البطارية �ســعة 40 ا�ــض على 4.0 امبري . وا�سل 
ال�ســحن حتــى ينبعــث الغــاز بطالقــة مــن كل اخلاليــا و يرتفــع 

الثقــل النوعي للحام�ــض لغلية 1.260 . 
مــن حــن الخــر ، افح�ــض ا�ســالك التو�سيــل و ان �ســري 
املروحة م�ســدود للتوتر ال�سحيح . نظف ثقوب التهوية من 

الغبــار و اي اج�ســام غريبــة . 

ال ت�ســتبدل البطاريــة املعطوبــة ببطاريــة جديــدة اال اذا كان 
هناكخلل م�سنعي و كانت البطارية ال تزال حتت ال�سمان .
 ال تقبــل البطاريــة التــي تتلــف ب�ســبب فرط او بق�ض ال�ســحن 

الذي ينتج عن نظام �ســحن معطوب على ال�ســيارة . 

ال تقبــل اي بطاريــة تكــون قــد تلفــت ب�ســبب برتكهــا حتــى 
جــف عنهــا احلام�ــض متامــا . 

اثنــاء  للتلــف  بدنهــا  يتعر�ــض  بطاريــة  اي  تقبــل  ال 
 . اال�ســتخدام 

اي مطالبــة تكــون ب�ســب تركيــب / ا�ســتخدام البطاريــة غري 
ال�سحيحــة ال ينظر فيها . 

ال يغطــي هــذا ال�سمــان البطاريــات امل�ســتخدمه الغرا�ــض 
غري ال�ســيارات . 

اي مطالبــة تنتــج عن �ســوء يف ال�سيانة كاهمال تعبئة 
البطاريــة باملــاء املقطــر او �سيــاع كتــوف التثبيــت او 
عدم تثبيت البطارية بقوة على بدن ال�سيارة اة ارتخاء 
امل�ســابك او تــل وث �ســطح البطاريــة او تــاكل اطــراف 

التو�سيــل ال ينظــر فيها . 
تكاليف احلم�ض عند ا�ستبدال البطارية �سيتحمله الزبون 

التفا�سيل كما هو م�سار على البطارية . 

ال تقبــل البطاريــة التــي تتعر�ض للعطــب اال اذا قام العميل بابراز 
فاتورة ال�راء فاتورة ال�راء اال�سلية مع مل�سق ال�سمان . 

يرجــى التاكــد مــن �ســعة البطاريــة ، البعد و اال�ســتقطاب مطالب 
من قبل م�سنع ال�ســيارة . 

انزع مغاطي البطارية قبل تعبئة بالتيزاب . 
عبــئ كل خليــة مــن خاليــا البطاريــة باملحلــول ال�سحيــح مــن 
ــتوى  ــى عالمــة امل�س ــة حت ــئ البطاري ــك . عب حاك�ــض الكربيتي
االعلــى . ا�ســتخدم حملــوال مــن قيا�ــض 1،260 يف درجــة حرارة 
، يجــب فح�ــض  التعبئــة  مــن  بعــد 20 دقيقــة   . 27 مئويــة 
احلام�ــض بو�ســع البطاريــات على �ســطح م�ســتوى . اذا انخف�ض 
م�ســتوى املحلــول ا�ســف مزيــدا مــن احلام�ــض حتــى امل�ســتوى 
ال�سحيــح . ال تزيــد يف تعبئــة التيــزاب فــوق م�ســتوى التعبئــة . 

ت�ســحن البطاريــة �ســحنا جافــا و ميكــن ا�ســتخدامها يف غ�ســون 
20 دقيقــة مــن تعبئتها باحلام�ض 

�ســد �ســدادات التنف�ــض بقــوة و اغ�ســل اي حام�ــض ان�ســكب علــى 
البطاريات بقطعة لتجفيفها . حافظ على �سطح البطارية جافا . 

ثبــت البطاريــة علــى ال�ســيارة بقــوة و امنها باملثبتات الت�ســدها 
اكر من الالزم 

�سع �سحما او فازلن حول اطراف التو�سيل لتمنع التاكل . 

و�ســل م�ســبك كبــل التو�سيــل اتلموجــب )الكبــري( مــع طــرف 
ال�ســالب  الكبــل  م�ســبك  و   )+( للبطاريــة  املوجــب  التو�سيــل 
)ال�سغــري( مــع طــرف التو�سيــل ال�ســالب للبطاريــة )-(ال تعك�ــض 
تو�سيل ا�ســالك التو�سيل ابدا ، فلو حدث التما�ــض حتى للحظات 
ــي او  ــوؤدي اىل اتــالف النظــام االكهربائ ــد ي ــك ق ــة فــان ذل قليل
ــوؤدي اىل انفجــار .  ــان متكــن ان ي ــة و يف بع�ــض االحي البطاري

ــض  ــهر . يف بع� ــة ا�س ــرة كل ثالث ــض م ــتوى احلام� ــض م�س افح�
، قــد يكــون مــن  االجــواء احلــارة او اال�ســتخدامات العنيفــة 
ــدة  ــرتات عدي ــام يف ف ــض بانتظ ــذا الفح� ــام به ــروري القي ال�
اذا كان م�ســتوى احلام�ــض اقــل مــن نقطــة املنت�ســف بــن 
امل�ســتوى االعلــى و امل�ســتوى املنخف�ــض ، ا�ســف مــاءا مقطــرا 
للبطاريــة حتــى ي�ســل امل�ســتوى اىل عالمــة العليــا . ال ت�سف اي 

حام�ــض او مــاء عــادي ابــدا . 

ال يجــب حماولــة تو�سيــل / ف�ســل البطاريــات اثنــاء عمــل حمــرك 
 . ال�سيارة 

ان  تلــف باحلام�ــض و تاكــد  البطاريــات الي  افح�ــض حو�ــض 
احلو�ــض و ما�ســكات البطاريــة �ســليمة . 
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