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WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

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

SHIELD EYES                                            

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.

CONTAINS LEAD, NOT TO BE DISPOSED 
IN REGULAR GARBAGE BINS.

Keep away from Children.

NOTE OPERATING INSTRUCTIONS.    

RECYCLABLE.

 EXPLOSIVE GASES.

The charging system & electrical circuit of the vehicle /charge 
controller shall be checked by the authorised dealer/ distributor 
personnel before finalising settlement of any Warranty Claim. 

Adjudication and settlement of claim will take a couple of days 
as the battery has to be tested for the reported failure. During 
that inspection period, customer shall be provided with a service 
battery. It must be returned within 15 days or from the date of 
contacting him by supplier, failing which a nominal charge 500 
baisa per week will be levied.

If the battery is transferred to a third-party, the warranty is valid 
only if correct fitment is proven with proper identification.

Customers are deemed to have read, understood and agreed to 
these conditions at the time of purchase. 

Anything which is not covered under above points will not be 
manufacturer’s liability.

The warranty is also subject to storage, handling & servicing conditions 
as stated below, 

Battery has been refilled with additives, dopes or any other 
substances. 

Damages to the battery caused by accidents, fire, faulty electrical 
systems, improper handling, service of battery by unauthorised, 
non-professional auto electricians & dealers, wilful abuse, collision, 
theft or recharging. 

Improper maintenance of Dry charge batteries such as no topping 
up, top-up with contaminated water in place of De-mineralised or 
Battery water, missing of hold down bracket, loose fitment of the 
battery or clamps, unclean top surface and corroded /damaged 
terminals.

The explosion caused by manufacturing defects is within the 
warranty. It is not covered by warranty in the following cases:

The battery shall be stored in a cool and dry place., with minimal 
temperature fluctuation and not to leave the battery in discharged 
condition. 

If the battery is kept idle for long periods (more than 3 months), 
charge indicator showing Recharge, with Open Circuit Voltage (OCV) 
less than 12.20V, recharge at the constant voltage of 14.40V per 
battery with current limitation of 20% of the rated Ah capacity of the 
battery till the current becomes close to zero. Prolonged storage at 
higher ambient temperature results in permanent loss of useful life 
and electrical performance. 

Periodically check, that the leads are tightly connected to the battery 
terminals and that the fan belt tension is correct. Always keep the 
vent plug holes free from dust and foreign material. 

The Dry charge batteries shall be always filled to the UPPER MARK 
LEVEL using 1.260  sp. gr. at 270 C.  Twenty minutes after filling the 
acid, level should be checked by keeping the battery on flat surface.  
If the level has fallen, add more acid to the correct level. Do not 
overfill acid above the upper level.

Negligence of the customer in cleaning the battery from dust / 
foreign material.

Improper handling or use of the battery, wrong application, 
under sizing etc.,

External factors such as accidents, sparks & faulty electrical 
systems or short circuiting.
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Always set & maintain the charging voltage of the vehicle 
alternator at 14.00 to 14.40 Volts per battery. 

The battery top and terminals are to be cleaned on regular 
basis using a wet cloth. Never use dry cloth for cleaning. 

Connect the positive cable terminal clamp to the positive 
(+) terminal of the battery and the negative cable to the 
negative terminal of the battery. Do not connect the cable 
leads to the wrong terminals. Even a momentary contact can 
cause serious damage to the electrical systems, battery & 
sometimes explosion too. 

The battery tray shall be inspected for acid damage and 
to ensure that the tray and the battery hold downs are 
mechanically sound. 

Terminal clamps, cables, bolts shall be inspected for 
corrosion and corroded parts shall be replaced or to be 
cleaned with water and by scrubbing with a stiff brush. 

Always to keep the batteries in upright condition and never 
attempt to connect /disconnect the battery when the vehicle 
engine is on. 

While connecting /disconnecting the battery, make sure that 
the metallic objects used (spanners, screw drivers) do not 
accidentally touch the battery terminals, as this may result in 
serious injuries, damage to the battery and sometimes leads 
to explosion. Always to disconnect earth terminal first and 
connect last. 
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Our Products Hybrid Dry Charge & Sealed Maintenance Free 
Lead acid batteries are warranted for 12 months from the date of 
first sale or 18 months from the factory charged month whichever 
is earlier, that the product is free from defects in material and 
workmanship affecting its normal use (SLI – Starting, Lighting 
and Ignition excluding Taxi & non-vehicular application), and is in 
conformity with the relevant specifications, subject to the following: 

In the event of any complaint within 15 days, the battery must 
be returned untampered and complete to the authorized dealer 
/ distributor with the proof of purchase in compliance with the 
Article (16) of the consumer protection law issued by Royal 
Decree No.66/2014 or latest. In the event of any complaint 
after 15 days from the date of receipt, the battery must be 
returned untampered and complete to the authorized dealer/
distributor with proof of purchase as per the said clause. 
Deliberate tampering of purchase proof documents invalidates 
the warranty claim.

Our batteries are warranted against all defects arising solely 
from the use of faulty material or poor workmanship or non-
conformity to specifications.

The consumer will be responsible for any losses under this 
warranty in the event of tampering, misuse or errors in the 
installation of the battery.

The right to determine whether a battery needs free repair 
(Charge), correction or replacement rests with the Company 
after 15 days legally specified from the date of receipt.

For a battery being replaced on Free of Cost basis, the warranty 
commences from the date of receiving of the original battery as 
stated in the Original Invoice, warranty Card/Sticker and not 
from the date of replacement given.

All liabilities under this Warranty shall cease if: Damaged due 
to fitment of additional accessories in vehicle other than the 
original fitment .

This warranty can be denied on discharged batteries and for 
batteries damaged due to abuse or neglect but not limited to 
the following:

Discharged or over charged battery due to faulty charging 
system of the vehicle.

Batteries with physical damage, occurred during usage and 
fitment. 

Breakage of container, cover & top cover or breakage /
deformation of terminal due to mechanical shock like 
hammering & repairing. 
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منتجاتنــا مــن بطاريــات هايبــرد الحمضيــة مــن مــادة الرصــاص ذات اإلغــاق 
المحكــم والشــحن الجــاف والتــي ال تحتــاج إلــى صيانــة يغطيهــا الضمــان 
لمــدة 12 شــهًرا أو 18 شــهرا مــن  شــهر شــحن البطاريــة مــن المصنــع أيهمــا 
المــواد  العيــوب مــن حيــث  المنتــج خالًيــا مــن  ، بحيــث يكــون  يأتــي أوال 
التشــغيل  )باســتثناء  العــادي  اســتخدامه  علــى  تؤثــر  التــي  والتصنيــع 
والتطبيقــات  األجــرة  لســيارات  بالنســبة  باســتثناء  واالشــتعال  واإلضــاءة 
ــق للمواصفــات ذات الصلــة، مــع  التــي ال تســتخدم فــي المركبــات(، ومطاب

مراعــاة مــا يلــي:
فــي حــال وجــود أي شــكوى فــي غضــون 15 يوًمــا، يجــب إعــادة البطاريــة 
دون العبــث بهــا وكاملــة إلــى الوكيــل / المــوزع المعتمــد مــع إثبــات 
الصــادر  المســتهلك  حمايــة  قانــون  مــن   )16( للمــادة  وفًقــا  الشــراء 
بالمرســوم الســلطاني رقــم 66 / 2014 أو مــا بعــده. فــي حــال وجــود أي 
ــا مــن تاريــخ االســتام، يجــب إعــادة البطاريــة دون  شــكوى بعــد 15 يوًم
العبــث بهــا وكاملــة إلــى الوكيــل / المــوزع المعتمــد مــع إثبــات الشــراء 
وفًقــا للمــادة المذكــورة. إن التاعــب المتعمــد بوثائــق إثبــات الشــراء 

يبطــل مطالبــة الضمــان.

ضمــان بطارياتنــا ضــد جميــع العيــوب الناشــئة عــن عيــوب المصنعيــة، 
أو غيــر مطابقــة للمواصفــات.

يكــون المســتهلك مســؤوال عــن أيــة خســائر بموجــب هــذا الضمان في 
حــال العبــث بالبطاريــة أو أســاء اســتخدامها أو أخطاء فــي تركيبها.

مجانــي  إصــاح  إلــى  بحاجــة  البطاريــة  كانــت  إذا  مــا  تحديــد  حــق  إن 
)شــحن( أو تصحيــح أو اســتبدال يقــع علــى عاتــق الشــركة بعــد 15 يــوم 

المحــددة قانونــا مــن تاريــخ االســتام.

بالنســبة للبطاريــة التــي يتــم اســتبدالها مجانــً دون تكلفــة، يبــدأ 
ســريان ضمانهــا مــن تاريــخ اســتام البطاريــة األصليــة كمــا هــو مذكــور 
فــي بطاقــة الضمــان األصليــة / الملصــق وليــس مــن تاريــخ االســتبدال 

المحــدد.

ــة: التلــف  تتوقــف جميــع المســؤوليات بموجــب هــذا الضمــان فــي حال
التركيــب  بخــاف  الســيارة  فــي  إضافيــة  ملحقــات  تركيــب  بســبب 

األصلــي.

والبطاريــات  الفارغــة  البطاريــات  علــى  الضمــان  هــذا  رفــض  يمكــن 
التالفــة بســبب ســوء االســتخدام أو اإلهمــال، علــى ســبيل المثــال ال 

الحصــر:

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

/ تشــوه  الكســر  أو  العلــوي  والغطــاء  الغطــاء  أو  البطاريــة  كســر حاويــة 
الطــرف الموصــل بســبب الصدمــات الميكانيكيــة مثــل الطــرق واإلصــاح.

إعادة تعبئة البطارية بإضافات وسوائل  أو أية مواد أخرى.

األنظمــة  أو  الحرائــق  أو  الحــوادث  بســبب  بالبطاريــة  تلحــق  التــي  األضــرار 
الكهربائيــة المعيبــة أو المعالجــة غيــر الســليمة أو خدمــة البطاريــة مــن 
قبــل المزوديــن الغيــر مختصيــن / كهربائــي الســيارات أو ســوء االســتخدام 
إعــادة  أو  الســرقة  أو  االصطــدام  أو  الحريــق  بســبب  التدميــر  أو  المتعمــد 

الشــحن.

ــة، أو  ــات الشــحن الجــاف، مثــل عــدم التعبئ ــر الصحيحــة لبطاري ــة غي الصيان
تعبئــة الميــاه الملوثــة بــدالً مــن الميــاه المعدنيــة أو ميــاه البطاريــة، فقــدان 
والســطح  المشــابك،  أو  للبطاريــة  الســائب  التركيــب  التثبيــت،  شــريحة 

العلــوي غيــر النظيــف واألطــراف المتآكلــة / التالفــة.

مــن  الضمــان ويخــرج  فــي  عــن عيــوب تصنيعيــة يكــون  الناجــم  االنفجــار 
االتيــة: الحــاالت  الضمــان  مظلــة 

ــة فارغــة أو مشــحونة بشــكل زائــد بســبب خلــل فــي نظــام  بطاري
الشــحن للســيارة.

البطاريــات التــي تعرضــت ألضــرار ماديــة حدثــت أثنــاء االســتخدام 
والتركيــب.

ــة والخدمــة كمــا هــو مذكــور   يخضــع الضمــان أيًضــا لشــروط التخزيــن والمناول
أدنــاه:

أ- اهمال العميل في تنظيف البطارية من األتربة.
ب - سوء التعامل أو االستخدام مع البطارية.

ج - العوامل الخارجية كالحوادث.
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المتــردد  التيــار  مولــد  شــحن  جهــد  وصيانــة  بضبــط  دائًمــا  قــم 
بطاريــة. لــكل  فولــت   14.40 إلــى   14.00 مــن  للســيارة 

بشــكل  واألطــراف  البطاريــة  مــن  العلــوي  الجــزء  تنظيــف  يجــب 
منتظــم باســتخدام قطعــة قمــاش مبللــة. ال تســتخدم أبــدًا قطعــة 

قمــاش جافــة للتنظيــف.

الموجــب  بالطــرف  الموجــب  الكابــل  قــم بتوصيــل مشــبك طــرف 
ــة. ال تقــم  ــل الســالب بالطــرف الســالب للبطاري ــة والكاب )+( للبطاري
بتوصيــل الكابــات المؤديــة إلــى األطــراف الخاطئــة. حتــى االتصــال 
للحظــة يمكــن أن يتســبب فــي أضــرار جســيمة لألنظمــة الكهربائيــة 

ــا االنفجــار أيًضــا. ــة وأحياًن والبطاري

يجــب فحــص حاويــة البطاريــة بحًثــا عــن تلــف الحمــض وللتأكــد مــن 
أن علبــة ومثبتــات البطاريــة ســليمة ميكانيكًيــا.

يجــب فحــص المشــابك الطرفيــة والكابــات والمســامير بحًثــا عــن 
التــآكل واســتبدال األجــزاء المتآكلــة أو تنظيفهــا بالمــاء والفــرك 

بفرشــاة صلبــة.

احتفــظ دائًمــا بالبطاريــات فــي حالــة عموديــة وال تحــاول أبــًدا توصيــل 
/ فصــل البطاريــة عندمــا يكــون محــرك الســيارة قيــد التشــغيل.

أثنــاء توصيــل / أو فصــل البطاريــة، تأكــد مــن أن األجســام المعدنيــة 
المســتخدمة )مفاتيــح الربــط، مفــكات البراغــي( ال تلمــس بطريــق 
الخطــأ أطــراف البطاريــة، ألن هــذا قــد يــؤدي إلــى إصابــات خطيــرة، 
وتلــف البطاريــة، وفــي بعــض األحيــان يــؤدي إلــى االنفجــار. احــرص 

ــم التوصيــل. ــا علــى فصــل طــرف التوصيــل األرضــي أوالً ث دائًم
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وحــدة   / للســيارة  الكهربائيــة  والــدارة  الشــحن  نظــام  فحــص  يجــب 
التحكــم فــي الشــحن مــن قبــل الموزعيــن / الموزعيــن المعتمديــن 

أيــة مطالبــة تخــص الضمــان. قبــل االنتهــاء مــن تســوية 
سيســتغرق الفصــل فــي الدعــوى وتســويتها يوميــن حيــث يجــب اختبار 
البطاريــة للتحقــق مــن الفشــل المبلــغ عنــه. خــال فتــرة الفحــص هــذه، 
يجــب تزويــد العميــل ببطاريــة خدمــة. ويجــب إعادتهــا فــي غضــون 15 
يوًمــا أو مــن تاريــخ االتصــال بــه مــن قبــل المــورد، وإال ســيتم فــرض رســوم 

رمزيــة 500 بيســة عــن كل أســبوع.

إذا تــم نقــل البطاريــة إلــى طــرف ثالــث، فــإن الضمــان ســاري المفعــول 
فقــط إذا تــم إثبــات التركيــب الصحيــح مــع التعريــف المناســب.

يعتبــر العمــاء قــد قــرأوا وفهمــوا ووافقــوا علــى هــذه الشــروط فــي 
وقــت الشــراء.

ــن يكــون  ــه فــي النقــاط المذكــورة أعــاه ل ــم يتــم تغطيت أي موضــوع ل
مــن مســؤولية الشــركة المصنعــة.
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يجــب تخزيــن البطاريــة فــي مــكان بــارد وجــاف، بالحــد األدنــى مــن تذبــذب 
درجــات الحــرارة، وعــدم تــرك البطاريــة فــي حالــة فارغــة. 

إذا بقيــت البطاريــة فــي وضــع الخمــول لفتــرات طويلــة )أكثر من 3 أشــهر(، 
يظهــر مؤشــر الشــحن إعــادة الشــحن، مــع جهــد الدائــرة المفتوحــة أقــل 
مــن 12.20 فولــت، إعــادة الشــحن بجهــد ثابــت 14.40 فولــت لــكل بطاريــة 
لألمبير/الســاعة  المقــدرة  الســعة  مــن   ٪20 بنســبة  للتيــار  حــدود  مــع 
للبطاريــة حتــى يصبــح التيــار قريًبــا مــن الصفــر. يــؤدي التخزيــن المطــول 
فــي درجــة حــرارة محيطــة أعلــى إلــى فقــدان دائــم للعمــر اإلنتاجــي واألداء 

ــة. ــي للبطاري الكهربائ

فحــص دوري للتأكــد مــن أن المرابــط متصلــة بإحــكام بأطــراف البطاريــة 
وأن شــد حــزام المروحــة صحيــح. المحافظــة دائًمــا فتحــات ســدادة التهوية 

خاليــة مــن الغبــار والمــواد الغريبــة.
األعلــى  المســتوى  إلــى  دائًمــا  الجــاف  الشــحن  بطاريــات  مــلء  يجــب 
باســتخدام 1.260 أس بــي. غــرام. عنــد درجــة حــرارة         درجــة مئويــة بعــد 
عشــرين دقيقــة مــن مــلء الحمــض ، يجــب فحــص المســتوى عــن طريــق 
إبقــاء البطاريــة علــى ســطح مســتو. إذا انخفــض المســتوى ، أضــف المزيــد 
مــن الحمــض إلــى المســتوى الصحيــح. ال تمــأل الحمــض فــوق المســتوى 

العلــوي. 
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شــروط وأحكـــام الضمـــان

www.reembatteries.com

�شــركة رمي للبطاريــات ومعدات الطاقـة �ش م ع ع
Reem Batteries & Power Appliances Co. SAOC

�ســــلطنـــة عمــــــــان
حــــائـــز عــلــى �أيزو 9001

ممنــوع التدخيــن ،اليســمح باللهــب المفتــوح والشــرارات والدوائــر الكهربائية 
القصيــرة ومصــادر االشــتعال االخــرى بالقــرب مــن البطاريــات و أماكــن شــحن 

البطاريــات .

واقي العيون 

تحتــوي البطاريــات علــى حامــض الكبريتيــك الــذي يســبب التــاكل للجلــد 
والمابــس . فــي حالــة مامســة الحامــض للعيــون أو الجلــد ، يجــب ســكب 
كميــات كبيــرة مــن ميــاه الشــرب النظيفــة علــى الفــور فــي حالــة إصابــة 

العيــون يجــب توفيــر الرعايــة الطبيــة الفوريــة 

يجب ماحظة إرشادات التشغيل 

قابل التدوير 

غازات متفجرة 

يحفظ بعيدا عن متناول أيدي االطفال 

التخلــص  يمنــع  الرصــاص  علــى  يحتــوي 
العاديــة  القمامــة  أكيــاس  فــي  منهــا 


