Så hanterar du MC-batterier
Laddning av MC-batterier
• Tänk på att du måste underhålla ett MC-batteri betydligt
oftare än ett vanligt startbatteri. Vi rekommenderar att du
laddar det varannan månad. Ta för vana att alltid ladda
batteriet innan det ställs undan för förvaring och innan det
tas i bruk. Förvara batterierna på ett svalt och torrt ställe
för att behålla laddningen så länge det går.
• Ladda alltid batterierna i ett ventilerat utrymme för att
undvika att det utvecklas explosiv knallgas. Hantera
batterierna aktsamt - det kan räcka med statisk elektricitet
för att skapa en explosion.
1. Montera av kabelskon, när motorcykeln inte används.
2. Anslut en batteriladdare som ger max 10% av batteriets
totala kapacitet (Ah). Överladdning förkortar batteriets
livslängd.
3. Håll alla MC-batterier fulladdade. Då förlängs livslängden. Ladda batteriet i minst 24 timmar om det skulle bli
urladdat.
4. Vänta i två timmar efter avslutad laddning innan du
monterar batteriet i motorcykeln.
5. Vinterförvara det laddade batteriet svalt och torrt.
Underhållsladda batteriet varannan månad.
OBS! Tänk på att vissa MC-batterier endast innehåller 6 Volt.

Var försiktig med batterisyran
OBS! Tillstånd krävs för att få hantera syra.

• Förvara syran i väl tillslutet originalemballage.
• Se till att luftväxlingen är god när du fyller på
syra.
• Gör allt för att undvika hud- och ögonkontakt
när du arbetar med syra. Använd alltid skyddsglasögon. Vid direktkontakt med syra, måste du
använda skyddskläder.
• Se till att det finns nöddusch och möjlighet till
ögonspolning i närheten av batterierna, i fall
olyckan skulle vara framme.

Syraspill och stänk

Till alla våra batterier medföljer exakt syramängd.
1. Skruva av samtliga påfyllningskorkar.
2. Avlägsna skyddsgummit på evakueringsröret.
OBS! Batteriet får ej användas med gummit
monterat.
3. Fyll på den batterisyra, som följde med batteriet.
Inte mer!
4. Låt batteriet vila i 20 minuter.
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Syrafyllning av slutna MC-batterier

Syrafyllning av öppna MC-batterier

I AGM-batterier absorberas syran i glasfiberplattor mellan blyplattorna. Till alla våra batterier medföljer exakt syramängd.
AGM-batterierna ska fyllas före första användningstillfället.
Därefter ska de förslutas och aldrig mer öppnas.

Till alla våra batterier medföljer exakt syramängd.
1. Skruva av samtliga påfyllningskorkar.

1. Ta bort förslutningsremsan.

2. Avlägsna skyddsgummit på evakueringsröret.
OBS! Batteriet får ej användas med gummit monterat.

2. Fyll på med batterisyran som följer med batteriet.
Inte mer!

3. Fyll på med den batterisyra som medföljer batteriet. Fyll
batteriet upp till max-strecket.

3. Låt batteriet vila i minst 20 minuter.
4. Sätt på förslutningslocket och torka av eventuellt syraspill.

4. Låt batteriet vila i minst 20 minuter och efterfyll med
syra upp till max-strecket igen och sätt tillbaka korkarna
samt torka av eventuellt syraspill.

5. Låt nu batteriet vila i minst fem timmar innan laddning.
Ju längre tid desto bättre.

5. Låt nu batteriet vila i minst fem timmar innan laddning.
Ju längre tid desto bättre.

6. Ladda batteriet enligt laddningsbeskrivningen.
7. Torka av eventuellt syraspill.

6. Ladda batteriet enligt laddningsbeskrivningen.
Efterfyll med syra upp till max-strecket och torka av eventuellt syraspill igen.

8. Vänta i två timmar innan du monterar ditt MC-batteri.

7. Vänta i två timmar innan du monterar ditt MC-batteri.
8. Glöm ej att sätta dit evakueringsslangen när batteriet är
monterat (om den medföljer).
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