INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS-FOR DRY CHARGE BATTERIES

HEALTH AND SAFETY PRECAUTIONS
MEANING OF SYMBOLS

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 corroded and loose terminal clamps must be replaced.

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

FILLING

SHIELD EYES

2)

1)

3)

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

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

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

NOTE OPERATING INSTRUCTIONS
1)

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

RECYCLABLE

2)

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

CONTAINS LEAD, NOT TO BE DISPOSED IN REGULAR GARBAGE BINS

3)

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.

EXPLOSIVE GASES

HANDLING
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 battery & some times explosion. Disconnect earth terminals first and connect last.
Never attempt to connect/disconnect the battery when
the vehicle’s engine is on.

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

4)

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

MAINTENANCE
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.
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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.

WARRANTY POLICY
Complaint battery will be accepted only when the original 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.

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

تعليمات الرتكيب وال�صيانة
تدابري ال�صحة وال�سالمة
�إجراءات ال�صحة وال�سالمة الوقائية
معاين الرموز .
ممن��وع التدخ�ين  ،ال ي�س��مح بالله��ب املفت��وح وال��شرارات
والدوائ��ر الكهربائي��ة الق�ص�يرة وم�ص��ادر اال�ش��تعال االخ��رى
بالق��رب م��ن البطاري��ات و �أماك��ن �ش��حن البطاري��ات .
واقي العيون
يحفظ بعيدا عن متناول �أيدي االطفال
حتت��وي البطاري��ات على حام�ض الكربيتيك الذي ي�س��بب التاكل
للجل��د واملالب���س  .يف حال��ة مالم�س��ة احلام�ض للعي��ون �أو اجللد
 ،يجب �س��كب كميات كبرية من مياه ال��شرب النظيفة على الفور
يف حال��ة �إ�صابة العيون يج��ب توفري الرعاية الطبية الفورية
يجب مالحظة �إر�شادات الت�شغيل

افح���ص الكب�لات و م�ش��ابك  /م�س��امري اطراف التو�صي��ل و التاكل  .متكنك
تنظيف االجزاء و الكبالت املتاكلة باملاء و ك�شطها بفر�شاة �صلبة  .يجب
ا�ستبدال م�شابك الكبالت املرتخية او التي تاكلت تاكال �شديدا .
التعبئة :
 . 1يرج��ى التاك��د م��ن �س��عة البطاري��ة  ،البعد و اال�س��تقطاب مطالب
من قبل م�صنع ال�س��يارة .
 .2انزع مغاطي البطارية قبل تعبئة بالتيزاب .
 .3عب��ئ كل خلي��ة م��ن خالي��ا البطاري��ة باملحل��ول ال�صحي��ح م��ن
حاك���ض الكربيتي��ك  .عب��ئ البطاري��ة حت��ى عالم��ة امل�س��توى
االعل��ى  .ا�س��تخدم حمل��وال م��ن قيا���س  1,260يف درج��ة حرارة
 27مئوي��ة  .بع��د  20دقيق��ة م��ن التعبئ��ة  ،يج��ب فح���ص
احلام���ض بو�ض��ع البطاري��ات على �س��طح م�س��توى  .اذا انخف�ض
م�س��توى املحل��ول ا�ض��ف مزي��دا م��ن احلام���ض حت��ى امل�س��توى
ال�صحي��ح  .ال تزي��د يف تعبئ��ة التي��زاب ف��وق م�س��توى التعبئ��ة .
الرتكيب :
ت�ش��حن البطاري��ة �ش��حنا جاف��ا و ميك��ن ا�س��تخدامها يف غ�ض��ون
 20دقيق��ة م��ن تعبئتها باحلام�ض
� . 1ش��د �س��دادات التنف���س بق��وة و اغ�س��ل اي حام���ض ان�س��كب عل��ى
البطاريات بقطعة لتجفيفها  .حافظ على �سطح البطارية جافا .

غازات متفجرة

.2

قابل التدوير

.3

ثب��ت البطاري��ة عل��ى ال�س��يارة بق��وة و امنها باملثبتات الت�ش��دها
اكرث من الالزم
و�ص��ل م�ش��بك كب��ل التو�صي��ل اتلموج��ب (الكب�ير) م��ع ط��رف
التو�صي��ل املوج��ب للبطاري��ة ( )+و م�ش��بك الكب��ل ال�س��الب
(ال�صغ�ير) م��ع ط��رف التو�صي��ل ال�س��الب للبطاري��ة ()-ال تعك���س
تو�صيل ا�س�لاك التو�صيل ابدا  ،فلو حدث التما���س حتى للحظات
قليل��ة ف��ان ذل��ك ق��د ي���ؤدي اىل ات�لاف النظ��ام االكهربائ��ي او
البطاري��ة و يف بع���ض االحي��ان متك��ن ان ي���ؤدي اىل انفج��ار .

.4

�ضع �شحما او فازلني حول اطراف التو�صيل لتمنع التاكل .

يحت��وي عل��ى الر�صا���ص مين��ع التخل���ص منه��ا يف �أكيا���س
القمام��ة العادي��ة
طريقة التعامل:
اثن��اء التو�صي��ل  /ف�ص��ل البطاريات يجب التاكد من عدم مالم�س��ة
اال�شياء املعدنية ( مثل املفاتيح و املفكات ) لتو�صيالت البطارية
ب�ص��ورة عر�ضي��ة حي��ث م��ن �ش��ان ذل��ك ان ي�س��بب ا�صاب��ات خط�يرة
 ،و تل��ف للبطاري��ة و يف بع�ض االحيان ي�س��بب االنفجارات  /يجب
ف�ص��ل الو�صل��ة االر�ضية اوال و تو�صيلها يف النهاية .
ال يج��ب حماول��ة تو�صي��ل  /ف�ص��ل البطاري��ات اثن��اء عم��ل حم��رك
ال�سيارة .
عــام
افح���ص حو���ض البطاري��ات الي تل��ف باحلام���ض و تاك��د ان
احلو���ض و ما�س��كات البطاري��ة �س��ليمة .

ال�صيانة :
افح���ص م�س��توى احلام���ض م��رة كل ثالث��ة ا�ش��هر  .يف بع���ض
االج��واء احل��ارة او اال�س��تخدامات العنيف��ة  ،ق��د يك��ون م��ن
ال��ضروري القي��ام به��ذا الفح���ص بانتظ��ام يف ف�ترات عدي��دة
اذا كان م�س��توى احلام���ض اق��ل م��ن نقط��ة املنت�ص��ف ب�ين
امل�س��توى االعل��ى و امل�س��توى املنخف���ض  ،ا�ض��ف م��اءا مقط��را
للبطاري��ة حت��ى ي�ص��ل امل�س��توى اىل عالم��ة العلي��ا  .ال ت�ضف اي
حام���ض او م��اء ع��ادي اب��دا .

حافظ على �سطح البطارية نظيفا و جافا .
حافظ على اطراف الو�صيل م�شحمة بالفازلني
ال تدع البطارية مفرغة ال�شحنة .
اذا مل يت��م ا�س��تخدام البطاري��ة لف�ترة طويل��ة ( �ش��هر او اك�ثر ) ،
اعد �شحنها مبعدل ي�ساوي  10/1من �سعتها مبعدل � 20ساعة
 .مثال  ،ا�ش��حن البطارية �س��عة  40ا���س على  4.0امبري  .وا�صل
ال�ش��حن حت��ى ينبع��ث الغ��از بطالق��ة م��ن كل اخلالي��ا و يرتف��ع
الثق��ل النوعي للحام���ص لغلية . 1.260
م��ن ح�ين الخ��ر  ،افح���ص ا�س�لاك التو�صي��ل و ان �س�ير
املروحة م�ش��دود للتوتر ال�صحيح  .نظف ثقوب التهوية من
الغب��ار و اي اج�س��ام غريب��ة .
ال�ضمان :
ال تقب��ل البطاري��ة الت��ي تتعر�ض للعط��ب اال اذا قام العميل بابراز
فاتورة ال�رشاء فاتورة ال�رشاء اال�صلية مع مل�صق ال�ضمان .
ال ت�س��تبدل البطاري��ة املعطوب��ة ببطاري��ة جدي��دة اال اذا كان
هناكخلل م�صنعي و كانت البطارية ال تزال حتت ال�ضمان .
ال تقب��ل البطاري��ة الت��ي تتل��ف ب�س��بب فرط او بق�ص ال�ش��حن
الذي ينتج عن نظام �ش��حن معطوب على ال�س��يارة .
ال تقب��ل اي بطاري��ة تك��ون ق��د تلف��ت ب�س��بب برتكه��ا حت��ى
ج��ف عنه��ا احلام���ض متام��ا .
ال تقب��ل اي بطاري��ة يتعر���ض بدنه��ا للتل��ف اثن��اء
اال�س��تخدام .
اي مطالب��ة تك��ون ب�س��ب تركي��ب  /ا�س��تخدام البطاري��ة غري
ال�صحيح��ة ال ينظر فيها .
ال يغط��ي ه��ذا ال�ضم��ان البطاري��ات امل�س��تخدمه الغرا���ض
غري ال�س��يارات .
اي مطالب��ة تنت��ج عن �س��وء يف ال�صيانة كاهمال تعبئة
البطاري��ة بامل��اء املقط��ر او �ضي��اع كت��وف التثبي��ت او
عدم تثبيت البطارية بقوة على بدن ال�سيارة اة ارتخاء
امل�ش��ابك او ت��ل وث �س��طح البطاري��ة او ت��اكل اط��راف
التو�صي��ل ال ينظ��ر فيها .
تكاليف احلم�ض عند ا�ستبدال البطارية �سيتحمله الزبون
نوع البطارية و ادا�ؤها :
التفا�صيل كما هو م�شار على البطارية .
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