
4MAX BOSCH  VARTA  OPTIMA  

Akude 
Garantiileht 
Indeks / aku kaubamärk  

Templiga märgitud (pressitud) tootmiskood  

 

Sõiduki kaubamärk / mudel / mootori maht / diisel / bensiin  

Müügikuupäev ____________________. 
 
Müüja tempel ja allkiri _________________________. 
  
MÜÜK (TESTSEADME 
VÄLJATRÜKK)  PAIGALDUS  

  PAIGALDAMIS KUUPÄEV 

  SÕIDUKI REGISTREERIMISNUMBER 

  SÕIDUKI LAADIMISPINGE PÄRAST AKU PAIGALDAMIST 

   

  SÕIDUKIL ON  EI 
OLE 

ELEKTRISÜSTEEMI KAHJUSTUSI 
TUVASTATUD 

  PAIGALDAJA ESINDAJA 

  AMETIKOHT 

  EES- JA PEREKONNANIMI 

  ALLKIRI 

  KUUPÄEV 

GARANTIITINGIMUSED 
Akude garantii kehtib 
sõiduautodel 24 kuud alates ostukuupäevast; 
kaubaautodel, põllumajandus- ja ehitusveokitel 12 kuud alates tarnekuupäevast. 
Kui akut kasutatakse äriveokites ja eriotstarbelistes sõidukites, nagu taksod, politsei-, tuletõrje- ja kiirabiautod, on garantiiaeg 
6 kuud alates aku tarnekuupäevast. 
Garantii kehtib Eesti territooriumil. 

Garantii ei kehti järgmiste vigade ja nende tagajärgede korral: 
1. kahjustused on tekkinud aku vale kasutamise või kasutusjuhendis esitatud juhiste eiramise tõttu; 
2. elektrolüüdi leke, mille on põhjustanud sõiduki elektrisüsteemi vead (ülelaadimine – laadimispinge üle 14,6 V, ülemäärane 

voolukoormus), aku korduv sügavtühjenemine alla 8,5 V, aku vale paigaldus sõidukis; 
3. aku korpuse ja klemmide mehaanilised ning termilised kahjustused; 
4. aku või sõiduki elektrisüsteemi ümberehitamisega seotud kahjustused; 
5. kahjustused, mille põhjuseks on aktiveerimisvahendite lisamine elektrolüütidele; 
6. konkreetsele sõidukile sobimatu aku valikust põhjustatud kahjustused. 

KAHJUTASUNÕUETE ESITAMISE TINGIMUSED ■ 
1. Kahjutasunõude aluseks on õigesti täidetud esmane garantiileht (originaal) koos ostu tõendavate dokumentidega 

(kviitung, saateleht) ja ostupäeval tehtud mõõtmiste kontrolltšekk. 
2. Garantiileht tuleb täita selgelt loetava käekirjaga, parandused ja kustutused ei ole lubatud. 
3. Kahjutasunõuded tuleb esitada aku ostukohas. 
4. Kahjutasunõude menetlemise tähtaeg on 14 päeva (kui on vaja laboratoorselt katsetada, pikeneb tähtaeg 21 päevani). 
5. Kahjutasunõude menetlemise ajaks teist akut ei väljastata. 

MÄRKUS. Akut peab vedamisel hoidma käepidemest ja aku ei tohi olla kaldu. Enne töö alustamist tuleb tutvuda 
garantiilehel esitatud paigaldus- ja kasutusjuhistega ning järgida ohutusnõudeid. 
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AKUDE PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE 

Juhend 
Meie jaemüügipunktide kohustus on loodust säästa ja kehtivaid nõudeid järgida ning võtta uue aku müümisel tasuta vastu 
kasutatud plii-happeakusid. 

AKU PAIGALDAMINE SÕIDUKISSE 

Paigaldust võib alustada pärast süüte ja kõigi muude vastuvõtjate väljalülitamist. Vana aku väljavõtmisel pidage silmas 
alltoodud järjestust. 

1. Ühendage lahti massikaabel. 
2. Ühendage lahti voolukaabel. 
3. Kruvige lahti kinniti ja eemaldage vana aku. Pange sisse uus aku. 
1. Ühendage see tootja juhiste kohaselt sõidukiga. 
2. Puhastage poolide juhtmeotsad. 
3. Katke tehnilise vaseliini õhukese kihiga aku seesmised ühendused (kui need on avatud liiki) ja aku kontaktklemmid. 
4. Ühendage aku vooluklemm voolujuhtme klemmiga ja kinnitage/kruvige tugevalt. 
5. Ühendage aku massiklemm massijuhtme klemmiga ja kinnitage/kruvige tugevalt. 
6. Kontrollige sõiduki elektrisüsteemi seisundit (laadimisahel, laadimisperimeeter, elektritarbimine seisu ajal). Vajaduse korral 

parandage see. 

ÕIGED KASUTUSTINGIMUSED 

1. Kontrollige regulaarselt sõiduki elektrisüsteemi seisundit. 
2. Kontrollige regulaarselt aku laetuse seisundit (kui mootor ei tööta, peab klemmidega ühendatud voltmeeter näitama 12,6–

12,8 V). 
3. Aku peab normaalselt töötama täielikult laetud seisundis. 
4. Mõnel juhul (linnaliikluses, sagedased lühikesed sõidud, lisaks monteeritud vooluvastuvõtjate kasutamine) võib tekkida 

aku perioodilise välisest allikast (laadimisseadmest) laadimise vajadus. 
5. Tühjenenud aku tuleb kohe täis laadida (et vältida väävliühendite sadestumist). 
6. Aku peab olema õigesti ja kindlalt paigaldatud. 
7. Regulaarselt tuleb kontrollida aku juhtmeklemmide ja poolide ühendusi. 
8. Aku peab olema puhas ja seda tuleb kaitsta niiskuse eest. 
9. Väljalülitatud aku peab olema täielikult laetud. 

Seoses vähese isetühjenemisega ja „pidevalt ärkvel” vastuvõtjatega (signalisatsioon, eelsoojendi, kell) on soovitatav aku 
laetuse seisundit perioodiliselt kontrollida. Vajaduse korral (kui pinge langeb alla 12,5 V) tuleb aku täis laadida. 

AKU LAADIMINE 

1. Ei ole soovitatav laadida akut, mis on ühendatud sõiduki elektrisüsteemiga. Enne laadimist tuleb aku sõidukist eemaldada. 
2. Akut tuleb laadida hästi õhutatavas ruumis. 
3. Samal ajal ei tohi kasutada lahtist tuld. See tekitab plahvatusohtu, mida võib põhjustada laadimise ajal moodustuv 

gaasisegu. 
4. Kõigepealt ühendage laaduri positiivne juhe aku positiivse klemmiga, seejärel negatiivne juhe aku negatiivse klemmiga. 
5. Lülitage laadur sisse. 
6. Akut tuleb laadida elektrivooluga, mis on võrdne max 1/10 nimivõimusest (näiteks 44 Ah max vooluga 4,4 A, 100 Ah max 

10 A). 10A) 
7. Kui aku temperatuur ületab 50 °C, tuleb laadimine katkestada, aku jahutada ja seejärel laadimist jätkata. 
8. Laadimine tuleb lõpetada, kui laadimisel ei ole aku pinge kahe tunni jooksul suurenenud. 
9. Laadimise lõpus tuleb kõigepealt laadur lahti ühendada ja alles seejärel juhtmed aku küljest eemaldada (et vältida 

sädemeid ja gaasiplahvatust). 

Töövõimelise aku õige tööpinge on 12,6–12,8 V. 

Sõiduki laadimispinge aku klemmide juures peab olema 13,9–14,5 V. 

MÄRGISTUS JA SILDID 

1. Mitte suitsetada, mitte kasutada lahtise leegi läheduses, hoida eemal süttimisallikast! 
2. Hoida lastele kättesaamatus kohas! 
3. Söövitav! Sisaldab elektrolüüti (väävelhappe vesilahust) – väga söövitav hape. 
4. Plahvatusohtlik! Hoidmise, laadimise ja kasutamise ajal eritab aku plahvatusohtlikku vesinikku. 
5. Kaitsta nägu ja silmi, kasutada kaitseprille. 
6. Tegutseda aku ja sõiduki kasutusjuhendi järgi. 
7. Utiliseerimine. Akut ei tohi utiliseerida olmejäätmena, see tuleb viia vastuvõtupunkti. 
8. Sisaldab pliid (Pb) – akut ei tohi visata olmejäätmete konteinerisse. 
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