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GARANTIITINGIMUSED:
Akude garantii kehtib sõiduautodel 24 kuud alates tarbijale üleandmise kuupäevast, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast Inter Cars Eesti 
poolt väljastatud müügiarvet.

Kaubaautodel, põllumajandus- ja ehitusveokitel 12 kuud alates tarbijale üleandmise kuupäevast, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast 
Inter Cars Eesti poolt väljastatud müügiarvet.

Kui akut kasutatakse eriotstarbelistes sõidukites, nagu taksod, politsei-, tuletõrje- ja kiirabiautod, on garantiiaeg 6 kuud alates tarbijale 
üleandmise kuupäevast, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast Inter Cars Eesti poolt väljastatud müügiarvet. 

Garantii kehtib Eesti territooriumil vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Garantiitingimuste alla kuuluvad ainult valmistus- ja materjalivead.

GARANTII EI KEHTI JÄRGMISTE VIGADE JA NENDE TAGAJÄRGEDE KORRAL:
• Kahjustused on tekkinud aku vale kasutamise või kasutusjuhendis esitatud juhiste eiramise tõttu; 
• Elektrolüüdi leke, mille on põhjustanud sõiduki elektrisüsteemi vead (ülelaadimine – laadimispinge üle 14,6 V, ülemäärane voolu-

koormus), aku korduv sügavtühjenemine alla 8,5 V, aku vale paigaldus sõidukile; 
• Aku korpuse ja klemmide mehaanilised ning termilised kahjustused; 
• Aku või sõiduki elektrisüsteemi ümberehitamisega seotud kahjustused;
• Kahjustused,  mille põhjuseks on lisaainete lisamine elektrolüüdile;
• Konkreetsele sõidukile sobimatu aku valikust põhjustatud kahjustused. Kui autole on paigaldatud valmistaja poolt ettenähtust väik-

sema mahuvusega aku ei kuulu aku asendamine garantii alla;
• Ülelaadimisest ja jäätumisest (alalaadimisest) tingitud kahjustused.

KAHJUTASUNÕUETE ESITAMISE TINGIMUSED:
• Kahjutasunõude aluseks on õigesti täidetud esmane garantiitalong (originaal, antakse koos akuga) koos ostu tõendavate doku-

mentidega (kviitung, saateleht, arve), pretensioone menetletakse koos sõidukiga, millel aku töötas. Aku peab olema 75% laetusega 
(klemmipinge vähemalt 12,5V ja elektrolüüdi tihedus vähemalt 1,24 kg/L);

• Garantiitalong tuleb täita selgelt loetava käekirjaga, parandused ja kustutused ei ole lubatud;
• Kahjutasunõuded tuleb esitada aku ostukohas või eelneval kokkuleppel maaletooja juures;
• Kahjutasunõude menetlemise tähtaeg on 14 päeva;
• Kahjutasunõude menetlemise ajaks asendus akut ei väljastat;
• Garantii kehtib ainult akule ja sellest tulenevaid lisakulud ei kuulu hüvitamisele. Garantiitingimuste alla kuuluvad ainult materjali- ja 

tootmisvead.

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

AKU PAIGALDAMINE SÕIDUKISSE: 
• Akut peab vedamisel hoidma käepidemest ja aku ei tohi olla kaldu. Enne töö alustamist tuleb tutvuda garantiilehel esitatud paigal-

dus- ja kasutusjuhistega ning järgida ohutusnõudeid;
• Ühendage lahti massikaabel;
• Ühendage lahti voolukaabel;
• Kruvige lahti kinniti ja eemaldage vana aku. Paigaldage uus aku;
• Kinnitage see tootja juhiste kohaselt sõidukile;
• Puhastage kaablite juhtmeotsad;
• Katke tehnilise vaseliini õhukese kihiga aku kontaktklemmid; 
• Ühendage aku vooluklemm voolujuhtme klemmiga ja kinnitage/kruvige tugevalt;
• Ühendage aku massiklemm massijuhtme klemmiga ja kinnitage/kruvige tugevalt;
• Kontrollige sõiduki elektrisüsteemi seisundit). Vajaduse korral parandage see;
• Kui autol kasutatakse kahte akut, tuleb vahetada mõlemad akud, vastasel juhul võib uue aku eluiga väheneda oluliselt;
• AGM aku paigaldamisel tuleb arvestada, et AGM aku ei sobi paigaldamiseks sõiduki mootoriruumi.

ÕIGED KASUTUSTINGIMUSED:
• Kontrollige regulaarselt sõiduki elektrisüsteemi seisundit;
• Kontrollige regulaarselt aku laetuse seisundit (kui mootor ei tööta, peab klemmidega ühendatud voltmeeter näitama 12,5– 12,8 V); 
• Aku peab normaalselt töötama täielikult laetud seisundis;
• Mõnel juhul (linnaliiklus, sagedased lühikesed sõidud, lisa tarbijate kasutamine) võib tekkida aku täiendav laadimise vajadus;
• Tühjenenud aku tuleb kohe täis laadida (vältimaks sulfateerumist ja külmumist). Aku tuleb laadima panna kui pinge alaneb alla 

12,5V ja elektrolüüdi tihedus langeb alla 1,22kg/L kohta. Tühja aku laadimine auto generaatoriga võib rikkuda aku ja põhjustada 
aktiivaine eraldumise;

• Aku peab olema õigesti ja kindlalt paigaldatud;
• Regulaarselt tuleb kontrollida aku juhtmeklemmide ja poolide ühendusi;
• Aku peab olema puhas ja seda tuleb hoida kuivana;
• Kui auto akut pikema aja jooksul ei kasutata peab enne hoiustamist aku olema täis laetud. Toimub aku isetühjenemine ja on soovi-

tav aku seisukorda regulaarselt kontrollida;
• Aku tuulutusavad peavad olema vabad;
• Kui auto esimese korraga ei käivitu tuleb oodata 5 sekundit ja alles siis uuesti katsetada;
• Kui autole on paigaldatud 2 akut ei tohi võtta ühelt akult lisavoolu 12V. See lühendab tunduvalt aku eluiga.
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AKU LAADIMINE: 
• Kasutage akutüübile sobivat akulaadijat! AGM ja geelakude ning täielikult hooldevabade kinniste vedela elektrolüüdiga akude laa-

dimiseks kasutage mitte lineaarakulaadijat, vaid täisautomaatset impulssakulaadijat (IUoUp), mis hoiab laadimisvoolutugevuse ja 
-pinge rangelt kontrolli all ning tagab eelpoolloetletud akudele õige laadimisrezhiimi;

• Avatavate korkidega akul eemaldage akupurkide korgid gaaside eraldumise hõlbustamiseks. Kinniste akude kaant eemaldada ei tohi;
• Avatavate korkidega akul kontrollige elektrolüüdi taset, vajadusel lisage destilleeritud vett (tase peab ulatuma 10 - 20 mm plaatidest 

kõrgemale). Ei tohi lisada hapet/elektrolüüti;
• Enne akulaadija sisselülitamist ühendage esmalt akulaadija plussjuhe aku plussklemmiga, seejärel akulaadija miinusjuhe aku mii-

nusklemmiga. Järgige akulaadija kasutusjuhendit. Laadimist teostage ventileeritavas ruumis;
• Laadige akut kuni 1/10 voolutugevusega aku mahutavusest (näiteks 55 Ah akut laadige 5,5 A voolutugevusega). Täiesti tühja akut on 

soovitav algul laadida väiksema voolutugevusega.);
• Laadida tuleb järgmiste täielikult laetud aku tunnusteni:  Klemmpinge 12.85 V – 12.4 V,elektrolüüdi tihedus on 1,27 kg/l - 1,28 kg/l 

kohta +25° C juures, intensiivselt eralduvad suured mullid kõigist akupurkidest;
• NB!!! Laadimine tuleb katkestada, kui elektrolüüdi temperatuur laadimisel tõuseb üle +40° C;
• NB!!! Enne laadimisjuhtmete lahtiühendamist tuleb akulaadija vooluvõrgust välja lülitada;
• Peale laadimise lõppu, kuid mitte varem kui 4-5 tundi, kontrollige avatavate korkidega akul elektrolüüdi tihedust, kui see ületab 1,28 

kg/l kohta, siis lisage destilleeritud vett. Asetage kohale akuanumate korgid, sulgege need kindlalt;
• Töövõimelise aku õige tööpinge on 12,6–12,8 V;
• Sõiduki laadimispinge aku klemmide juures peab olema 13,9–14,5 V.

AKU HOIUSTAMINE:
• Akud peavad olema kuivas,ventileeritud ruumis täislaetuna. Optimaalne hoiustus temperatuur on 18°C. Mida kõrgem temperatuur 

seda lühem hoiustusaeg;
• Hoiustuskoht peab olema võimalikult põranda lähedal.

INTER CARS EESTI OÜ EI VÄLJASTA LAOST AKUT MILLE KLEMMPINGE ON ALLA 12,52V.

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. Utiliseerimine. Akut ei tohi utiliseerida olmejäätmena, see tuleb viia vastuvõtupunkti.
6. Kaitsta nägu ja silmi, kasutada kaitseprille. 
7. Tegutseda aku ja sõiduki kasutusjuhendi järgi.
8. Sisaldab pliid (Pb) – akut ei tohi visata olmejäätmete konteinerisse.

Tartu
E21 Müügiesindus 
Tähe 127
Tel. 664 7935

Narva
E41 Müügiesindus
Puuvilla 34
Tel. 664 7934

Tallinn
E12 Müügiesindus
Peterburi tee 90F
Tel. 664 7939

Tallinn
E11 Müügiesindus
Akadeemia tee 78
Tel. 664 7920

Pärnu
E31 Müügiesindus
Savi 17
Tel. 664 7933

Küsimuste korral palume kirjutada müügiesinduse poole, kelle käest on ostetud kaup:
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