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Gebrauchsanweisung beachten
Observe safety instructions
Respecter le mode d’emploi
Seguire le istruzioni per l‘uso
Seguir las instrucciones de uso
Ler manual de instruções
Kövesse a használati útmutatót
Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης
Noudata käyttöohjeita
Læs brugsanvisning
Følg bruksanvisningen
Följ anvisningarna i manualen
Gebruiksaanwijzing in acht nemen
Соблюдать инструкции по эксплуатации
Przestrzegać instrukcji obsługi
Návod k použití
A se ţine cont de instrucţiunile de folosire
Držite se uputstva za upotrebu
Poštujte upute za uporabu
Спазвайте указанията за употреба
Дотримуватися інструкцій з експлуатації

Augenschutz tragen
Wear safety goggles
Porter une protection oculaire
Indossare una protezione per gli occhi
Utilizar gafas protectoras
Usar óculos de protecção
Viseljen szemvédőt
Φοράτε προστατευτικά γυαλιά
Käytä suojalaseja
Benyt øjenbeskyttelse
Bruk vernebriller
Använd ögonskydd
Oogbescherming dragen
Носить защитные очки
Należy nosić okulary ochronne
Používejte ochranné brýle
Se vor purta ochelari de protecţie
Nosite zaštitna sredstva za oči
Obavezna zaštita za oči
Използвайте защитни очила
Носити захисні окуляри

Von Kindern fernhalten
Keep out of reach of children
Tenir hors de portée des enfants
Tenere lontano dalla portata dei bambini
Mantener lejos del alcance de los niños
Manter fora do alcance das crianças
Gyermekektől tartsa távol
Μακριά από παιδιά
Pidä poissa lasten ulottuvilta
Opbevares utilgængeligt for børn
Oppbevares utilgjengelig for barn
Förvaras oåtkomligt för barn
Buiten bereik van kinderen houden
Хранить в недоступном для детей месте
Chronić przed dziećmi
Udržujte mimo dosah dětí
Nu se va lăsa la îndemâna copiilor
Držite dalje od dohvata dece
Držati izvan dohvata djece
Да се съхранява далече от деца
Зберігати у місці, недоступному для дітей

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
Fire, naked flames and smoking prohibited
Feu, flamme nue, et fumer interdits
Vietato fumare o usare fiamme libere
Prohibido fumar y encender fuego
Proibido fumar ou incendiar
Tűz és nyílt láng használata, ill. a dohányzás tilos
Απαγορεύεται το κάπνισμα και η πρόκληση φωτιάς και φλόγας
Tuli, avotuli ja tupakointi kielletty
Ild, ubeskyttede lyskilder og rygning forbudt
Åpen ild, levende lys og røyking forbudt
Eld, öppna lågor och rökning förbjuden
Vuur, vlammen en roken verboden
Огонь, открытые источники света и курение запрещены
Uwaga na ogień, iskry, otwarte światło i papierosy
Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm
Focul, lumina deschisă şi fumatul interzise
Vatra, jako svetlo i pušenje su zabranjeni
Zabranjeno izlaganje vatri, otvorenom plamenu i cigaretama
Да се съхранява далече от огън, пряка слънчева светлина и да не се пуши
Вогонь, відкриті джерела світла та куріння заборонені

Explosibles Gas
Explosive gas
Gaz explosif
Gas esplosivo
Gas explosivo
Gás explosivo
Robbanásveszélyes gáz
Εκρηκτικό αέριο
Räjähtävää kaasua
Eksplosiv gas
Eksplosiv gass
Explosiv gas
Explosief gas
Взрывоопасный газ
Niebezpieczeństwo wybuchu
Nebezpečí exploze
Pericol de explozie
Eksplozivni gas
Opasnost od eksplozivnog plina
Експлозивен газ
Вибухонебезпечний газ

Batterie-Säure
Battery acid
Batterie - acide
Acido per batterie
Ácido de batería
Ácido de bateria
Akkumulátorsav
Οξύ μπαταρίας
Akkuhappoa
Batterisyre
Batterisyre
Batterisyra
Batterijzuur
Электролит батареи
Kwas akumulatorowy
Kyselina z baterie
Substanţe periculoase-acid
Kiselina iz akumulatora
Opasnost od kiseline iz akumulatora
Акумулаторна киселина
Електроліт батареї

РУССКИЙ

Правила техники безопасности при работе с залитыми закрытыми свинцово-кислотными батареями.

При работе с батареей соблюдайте следующие правила техники безопасности. Перед
началом работы с батареей прочитайте руководство по эксплуатации автомобиля и следуйте
содержащимся в нем указаниям. Приложите настоящие правила техники безопасности к
руководству по эксплуатации автомобиля.
Первая помощь: При попадании брызг кислоты в глаза немедленно промыть глаза чистой
водой в течение нескольких минут! После этого срочно обратиться к врачу. При попадании
кислоты в пищеварительную систему немедленно обратиться к врачу. Кислоту, попавшую
на кожу или одежду, немедленно нейтрализовать с помощью мыльного раствора или
нейтрализатора кислоты, затем смыть большим количеством воды.
1. Установка на транспортное средство и демонтаж
- Внимание! Временное прекращение подачи напряжения может привести к неисправностям различных электронных компонентов (иммобилайзера, радио и т.п.)
- Допускается установка батарей только с достаточным зарядом, минимальное напряжение
разомкнутой цепи 12,50В.
- Перед демонтажем необходимо выключить двигатель и все электрические устройства.
- При демонтаже сначала отсоединить отрицательный вывод (-), затем положительный (+).
- Перед установкой батареи очистить место ее установки в автомобиле.
- Полюсные выводы и клеммы очистить.
- Использовать оригинальные крепежные приспособления. Прочно закрепить батарею.
- Установив батарею в автомобиле, снять защитные колпачки с положительного вывода и
закрыть им вывод снятой батарее во избежание короткого замыкания и искрообразования
- При установке подключить сначала положительный полюс (+), затем отрицательный (-).
Проверить надёжность крепления полюсных клемм.
- Отсоединить со снятой батареи все монтажные детали: колпачки полюсных выводов,
угольник, соединение шланга и зажимы полюсных клемм, и подключить к новой батарее
аналогичным образом. Использовать существующую или поступившую в комплекте
сферическую заглушку.
- Оставить открытым как минимум одно вентиляционное отверстие, в противном случае
существует опасность взрыва. Это касается и транспортировки использованных батарей.

2. Зарядка от внешнего источника
- Использовать только подходящие зарядные устройства постоянного тока и
соблюдать соответствующие инструкции по эксплуатации.
- Запрещено заряжать замерзшую батарею или батарею с температурой выше 45 °C.
- Положительный полюс батареи (+) должен подключаться к положительному полюсу
зарядного устройства, а отрицательный (-) – к отрицательному.
- Включать зарядное устройство только после его подсоединения к батарее.
- По окончании зарядки сначала выключить зарядное устройство.
- При сильном разогреве батареи или выплёскивании кислоты следует прервать зарядку!
- Во время зарядки обеспечить достаточную вентиляцию помещения.
3. Обслуживание
- Поверхность батареи должна всегда быть сухой и чистой, очистка производится только
влажной антистатической тряпкой.
- Защищать от коррозии полюсные выводы и клеммы, смазывать их соединение бескислотной
смазкой.
- Запрещено открывать батареи без пробок.
- При недостаточной мощности пуска двигателя следует проверить батарею,
при необходимости провести подзарядку.
- Если батарея находится на хранении, её следует хранить заряженной, в прохладном
месте. Регулярно проверять уровень заряда либо использовать устройство сохранения
заряда. Подзаряжать при напряжении разомкнутой цепи 12,3В.
4. Запуск от внешнего источника
- Предварительно прочитать руководство по эксплуатации автомобиля и следовать
содержащимся там указаниям по запуску от внешнего источника.
- Облегчение пуска может производится только с помощью батареи с таким же
номинальным напряжением. Ёмкость донорской батареи должна быть приблизительно
равна ёмкости основной батареи.
- Применять только допущенные провода подключения стартера к вспомогательной батарее
(например, в соответствии с ISO 6722).
- Соблюдать инструкции, прилагаемые к проводам для запуска от внешнего источника.

УКРАЇНСЬКА

Правила техніки безпеки під час роботи із заповненими закритими свинцево-кислотними батареями.

Працюючи з батареєю, дотримуйтеся наступних правил техніки безпеки. Перед початком
роботи з батареєю прочитайте посібник з експлуатації автомобіля та дотримуйтеся відповідних
вказівок. Зберігайте ці правила техніки безпеки разом з посібником з експлуатації автомобіля.
Перша допомога: Якщо в очі потрапили бризки кислоти, очі слід одразу промити чистою
водою протягом кількох хвилин! Після цього терміново звернутися до лікаря. Якщо кислота
потрапила в травний шлях, терміново звернутися до лікаря. Кислоту, що потрапила на шкіру
чи одяг, негайно нейтралізувати мильним розчином чи нейтралізатором кислоти, потім змити
великою кількістю води.
1. Демонтаж з автомобіля та установлення в автомобіль
- Увага! Збій напруги може спричинити вихід з ладу різних електронних компонентів
(імобілайзера, радіо тощо).
- Установлювати батареї тільки з достатнім зарядом, мінімальна напруга неробочого ходу 12,50 В.
- Перед демонтажем вимкнути двигун та всі пристрої, що живляться від електроенергії.
- Проводячи демонтаж, спочатку від’єднати негативний полюс (-), потім позитивний (+).
- Перед установленням батареї очистити місце її монтажу в автомобілі.
- Полюсні виводи та клеми очистити, виводи змазати безкислотним мастилом.
- Використовувати оригінальні кріпильні пристрої. Міцно закріпити батарею.
- Зняти захисні ковпачки вже в автомобілі під час підключення, встановити на полюсні виводи
батареї, яка замінюється, щоб запобігти замикання та іскроутворення.
- Під час монтажу спочатку приєднати позитивний полюс (+), потім негативний (-).
Перевірити, що полюсні клеми міцно насаджені.
- Від’єднати зі знятої батареї всі монтажні деталі: ковпачки полюсних виводів, кутник, приєднання шлангу та затиски полюсних клем, та аналогічно підключити до нової батареї.
Використовувати існуючу сліпу заглушку або ту, що була в комплекті поставки.
- Залишити відкритим принаймні один вентиляційний отвір, інакше існує небезпека вибуху.
Це стосується також транспортування використаних батарей.
2. Зарядка від зовнішнього джерела
- Використовувати тільки належні зарядні пристрої постійного струму та дотримуватися
відповідних інструкції з експлуатації.

- Заборонено заряджати замерзлу батарею або батарею, температура якої
перевищує 45 °C.
- Позитивний полюс батареї (+) підключити до позитивного полюсу зарядного пристрою,
а негативний (-) – до негативного.
- Вмикати зарядний пристрій тільки після того, як він був приєднаний до батареї.
- Після закінчення зарядки спочатку вимкнути зарядний пристрій.
- Якщо батарея сильно нагрілася або з неї виходить кислота, припинити зарядку!
- Під час зарядки слід подбати про достатню вентиляцію.
3. Обслуговування
- Поверхня батареї повинна завжди бути сухою і чистою, очищати її слід виключно вологою чи
антистатичною тканиною.
- Необхідно захищати полюсні виводи та клеми від корозії, змазувати їх безкислотним
мастилом.
- Заборонено відкривати батареї без заглушок.
- У разі недостатньої потужності пуску слід перевірити батарею та підзарядити її,
якщо необхідно.
- Якщо батарея знята з автомобіля та зберігається, її слід зберігати зарядженою та в
прохолодному місці. Регулярно перевіряти рівень заряду або використовувати пристрій
збереження заряду. Підзаряджати з напругою неробочого ходу 12,3 В.
4. Полегшення пуску двигуна
- Спочатку прочитати посібник з експлуатації автомобіля та дотримуватися відповідних
вказівок з полегшення пуску двигуна.
- Для полегшення пуску двигуна слід використовувати тільки батарею з такою ж номінальною
напругою. Ємність донорської батареї повинна приблизно дорівнювати ємності основної
батареї.
- Використовувати тільки допущені проводи підключення стартера до допоміжної батареї
(наприклад, згідно з ISO 6722).
- Дотримуватися інструкцій з використання проводу підключення стартера.
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