مالحظات تحذيرية وتعليامت امان
لبطاريات الرصاص الحمضية
AR
يجب اتباع التعليامت امللصقة عىل هذه البطارية
وااللتزام بالتعليامت التي يحتويها دليل االستخدام.
توفري تعليامت االستخدام الخاصة بدليل التشغيل
الخاصة بالسيارة.

االلتزام باستخدام حامية لألعني عند تنفيذ جميع
األعامل الخاصة بالبطارية.

ابعاد األطفال عن األحامض والبطاريات واجهزة
الشحن.
خطر االنفجار:
لدى شحن البطارية تتولد مخاليط قابلة لالنفجار
بشكل عايل ،ولهذا مينع
وجود النار والرشر والضوء املفتوح
والتدخني يف املكان!
 يجب تجنب تولد الرشر لدى التعامل مع الكوابلواألجهزة الكهربائية!
 تجنب حدوث „شورت“ كهربايئ عند تالمساألسالك ذات األقطاب املختلفة!
 تجنب حدوث التفريغ الكهربايئ الساكن!مخاطر الحرق:
أحامض البطارية حارقة بشدة ولهذا:
 لدى تنفيذ جميع األعامل عىل البطارية يجبارتداء قفازات األيدي والنظارات الحامية.
 ال تقلب البطارية ،وذلك المكانية انسكاباألحامض من فتحة تنفيس الغاز.
اسعافات اولية:
 يف حالة تعرض العني لرشقات من الحامض يجبغسلها فورا باملاء! ومبارشة مراجعة الطبيب.
 لدى تعرض الجلد او املالبس لرشقات الحامضيجب فورا غسلها مبعادل األحامض او معادلة
التأثري الحميض بغسلها بالصابون وبالكثري من املاء.
 لدى رشب او ابتالع الحامض يجب فورا مراجعةالطبيب!
مالحظات تحذيرية:
 ال تضع البطاريات مكشوفة لضوء النهار(سيتشقق الغالف).
 البطاريات الغري مشحونة والفارغة ميكن ان تتجمد(درجة تجمد الحامض يف البطارية املشحونة
بالكامل تساوي (سالب) -70 ،درجة مئوية
وبنسبة شحن  50%تبلغ درجة التجمد (سالب)
 -15درجة مئوية ويصبح الغالف الحامي للبطارية
غري محكم االغالق!
التخلص من البطارية:
 ترسل البطاريات القدمية اىل مكان يتم فيهجمعها والتخلص منها.
 لدى نقل البطاريات القدمية يجب مرآعاةالتحذيرات الواردة يف نقطة .1
 ال يتم اطالقا التخلص من البطاريات القدمية برميهايف النفايات املنزلية!
 تنقل البطاريات التالفة يف وعاء مناسب (خشيةترسب الحامض).

لدى استخدام وتشغيل البطارية يجب قراءة دليل التشغيل
من منتج السيارة واتباع التعليامت الواردة فيه!
 .1التخزين والنقل
• تستخدم البضاعة القدمية قبل الجديدة ويرعى اتباع منظومة ادارة للتخزين.
• البطاريات الفارغة ال تحتاج اىل صيانة.
• البطاريات املليئة يتم شحنها بشكل دائم وتخزينها يف مكان بارد
(ليس تحت درجة الت ّجمد)
• مراقبة مستوى شحن البطارية بشكل منتظم او استخدام جهاز ابقاء
• البطاريات مشحونة.
يعاد شحن البطاريات املليئة عىل ابعد تقدير بحامض كثافتة تساوي
 1.21كغم /لرت واستخدام تيار قيمته  12.3فولت او تبعا للقيمة الظاهرة
برصيا عىل لوحة جهاز تبيان حالة الشحن (قارن نقطة .)4
• لدى ايقاف السيارة عن االستخدام :يرجى اوال قراءة تعليامت التشغيل
الواردة يف دليل منتجها واتباع ما هو وارد فيها!
• انقطاع الجهد الكهربايئ ميكن ان يقود اىل تعطل مك ّونات الكرتونية مختلفة
(نظام منع تحرك السيارة ،الراديو .)...يفضل فصل القطب السالب ( )-او
استخدام جهاز للحفاظ عىل حالة الشحن.
• تنقل وتخ ّزن البطاريات املليئة يف وضع استقامة وتركز جيدا ويتم االنتباه
اثناء ذلك اىل عدم وجود امكانية لحصول „شورت“ كهربايئ ،وتجنبا لسيالن
وترسب الحامض.
 .2التشغيل
• يجب مرآعاة تعليامت األمان.
• البطاريات التي ت ّورد مليئة صالحة لالستخدام الفوري.
يجب فقط تركيب البطاريات املشحونة مبا فيه الكفاية وبالحد األدىن من
الجهد الكهربايئ الذي يساوي  12.50فولت (بطاريات الرصاص الحميض
املتحكم به عن طريق الصامماتvalve-regulated lead–acid 17.70 -
فولت).
• بطاريات السيارات الفارغة واملشحونة قابلة للتشغيل دون شحنة اضافية بعد
تعبئتها بحامض البطارية (درجة حرارة البطارية والحامض قبل التعبئة
تساوي  10درجات مئوية عىل األقل).
• انزع غالق/قابس االحكام تعبأ الخاليا املفردة للبطارية بحامض الكربيتيك تبعا
للمقياس الصناعي األملاين ( )DIN 43530وبكثافة تبلغ  1.28كغم/لرت وبحد
اقىص حتى عالمة التعبأة الخاصة بالحامض.
• توضع البطارية ملدة  15دقيقة يف وضع الراحة وتحرك بخفة وتستكمل
التعبأة حتى العالمة عند الحاجة.
• تنظف وتنشّ ف فتحات التعبئة بورق قابل المتصاص السائل.
• تشّ د وتضغط غالقات/قوابس الفتحات بشكل جيد ومحكم ،ويتم تنظيف
بواقي الحامض حولها (آلحظ نقطة .)5
• مالحظة :اذا مل تعطي البطارية القوة الكافية للتشغيل بسب انخفاض درجات
الحرارة او ظروف التخزين غري املناسبة ،فينبغي حينها شحن البطارية وعند
ذلك يجب مرآعاة ما ييل:
 واصل شحن البطارية بعد التعبأة مع غوالق/قوابس مفتوحة تبعا ملا هو		 وارد يف النقطة .4
 لدى وجود تنفيس غاز او خروج قوي للحامض اوقف الشحن وعند		 الرضورة قم بتخفيض التيار الشاحن/اغلق فتحات التعبئة.
 بعد نهاية شحن البطارية ميّلها عدة مرات بخفة. ضع البطارية ملدة  4ساعات عىل األقل لتنفيس الغاز ،وعند الرضورة صحح		 وضع الخلية الكهربائية (.)electrolyte
 نظف فتحات التعبئة من باقي الحامض بورق امتصاص. اغلق ونظف البطارية (كام هو مشار اليه اعاله). .3تركيب وفك البطارية يف السيارة
• اقرأ دليل التشغيل من منتج السيارة واتبع التعليامت املدرجة فيه!
• انقطاع الجهد الكهربايئ ميكن ان يقود اىل تعطل مك ّونات الكرتونية مختلفة
(نظام منع تحرك السيارة ،الراديو.)...
• قم قبل تركيب البطارية باطفاء املوتور وجميع مستهلكات التيار يف السيارة.
• لدى القيام بفك البطارية قم اوال بفك القطب السالب ( )-ومن ثم القطب
املوجب (.)+
• قم بتنظيف األقطاب واملالقط وعالجها بشحمة خالية من األحامض ،اذا طلب
منك ذلك يف دليل منتج السيارة.
• ثبت البطارية جيدا( .استخدم قطع التثبيت األصيل).
• انزع غطاء الحامية من القطب املوجب فقط عند ربط البطارية بالسيارة
وضعه عىل البطارية التي يتم استبدالها لتفادي حصول „شورت“ او تك ّون
للرشر.
• عند تركيب البطارية قم بشبك القطب املوجب ( )+ومن ثم القطب
السالب (.)-
• تأكد من ثبات تركيب األقطاب يف مكانها الصحيح.
• قم بأخذ قطع الغيار من البطارية التي يتم استبدالها مثل اغطية األقطاب،
األكواع ،موصالت انبوبية ،الغوالق/املقابس ومثبتات األقطاب (حيث تتوفر)
وأوصلها بنفس الطريقة كام يف البطارية املستبدلة.
• عند الحاجة استخدم الغوالق/املقابس امل ّوردة مع البطارية.
• اترك فتحة تنفيس غاز واحدة عىل األقل مفتوحة ،واال فهناك خطر انفجار.
(طبق نفس اليشء عند نقل البطارية القدمية املستبدلة).
 .4الشحن الخارجي
• اقرأ التعليامت الواردة يف دليل منتج جهاز الشحن.
• قبل عملية الشحن راقب وضع الخلية الكهربائية ( )electrolyteوعند
الرضورة قم باجراء املعادلة (قارن نقطة „ 5صيانة“).
• قم بشحن البطارية فقط باستخدام جهاز شحن مساوي يف قيمة فرق الجهد
االسمي ،وغري ذلك يجب فصل البطارية وفكها.

توصية:
 تيار الشحن1/10 :امبري من سعة البطارية امبري/ساعة. فرق الجهد يف الشحن 14.4 :فولت يف بطاريات  12فولت  28.8 /فولت يف		 بطاريات  24فولت.
 ملزيد من التفاصيل اقرأ توصيات املنتج فيام يخص جهاز الشحن.• ال تقم ابدا بشحن بطارية متجمدة او بطارية فوق درجة حرارة  45مئوي.
• القطب املوجب ( )+من البطارية او البطاريات يشبك مع القطب املوجب
( )+لجهاز الشحن والقطب السالب ( )-من البطارية يشبك مع القطب
السالب ( )-لجهاز الشحن.
• قم بتشغيل جهاز الشحن فقط بعد ان تكون قد ربطته بالبطارية.
• بعد انهاء عملية الشحن قم اوال بغالق جهاز الشحن.
• يف درجة حرارة الحامض التي تزيد عن  55درجة مئوية قم بايقاف عملية
الشحن.
• اذا سخنت البطارية او خرج منها الحامض فيجب وقف عملية الشحن!
• تعترب البطارية مشحونة بالكامل اذا:
تغي يف اجهزة الشحن
 اذا بقي التيار وفرق الجهد الكهربايئ ثابتان دون ّ		 مضبوطة فرق الجهد.
 اذا مل يزدد فرق جهد الشحن خالل ساعتني يف اجهزة الشحن املضبوطة		 التيار.
تتغي وضعيتها اىل املحافظة
 اجهزة الشحن األوتوماتيكية تتوقف تلقائيا او ّ		 عىل قيمة الشحنة.
• عند القيام بعملية الشحن قم بتوفري تهوية جيدة (قارن املقياس
االورويب ( )EN 50272صحيفة املواصفات (.)) )ZVEI Merkblatt
 .5صيانة
• حافظ عىل سطح البطارية نظيفا وقم بتنظيفها مبنديل رطب مقاوم للكهرباء
الساكنة.
• قم بحامية األقطاب ومشابك التوصيل من الصدأ (كام هو موصوف يف
نقطة .)3
• ال تفتح البطاريات غري القابلة للتعبئة وبطاريات (الرصاص الحميض املتحكم
به عن طريق الصاممات( .)valve-regulated lead–acid -ال ميكن تعديل
وضع الخلية الكهربائية (.))electrolyte
• راقب وضع الخلية الكهربائية (( )electrolyteالعالمة الداخلية او الخارجية
عىل الصندوق او مراقبة برصية لوضع مؤرش التعبئة عىل الغطاء.
• اذا اقتىض األمر قم باضافة ماء خال من امللح او مقّطر تبعا لتعليامت املقياس
الصناعي األملاين ( )DIN 43530حتى عالمة التعبئة الخاصة بالحامض( .ال تقم
قطعيا باضافة احامض او مواد غريبة او ما يسمى مواد تحسني األداء).
• اذا كان هناك فاقد كبري يف وضع الخلية الكهربائية ( )electrolyteقم مبراجعة
ورشة متخصصة.
• لدى عدم توفر طاقة كافية للبطارية قم بفحصها وعند الحاجة قم باستكامل
الشحن (قارن نقطة .)4
• البطاريات الغري قابلة للتعبئة وبوضع خلية كهربائية ( )electrolyteتحت
العالمة الدنيا للحامض يجب ان تستبدل.
 .6مساعدة عند التشغيل
• اقرأ دليل التشغيل من منتج السيارة واتبع التعليامت الواردة فيه!
• استخدم فقط كابل مساعد للتشغل يكون معياريا
(مثال تبعا للمقياس الصناعي األملاين (.))DIN 72 553
• اتبع دليل االستخدام من منتج كوابل مساعدة التشغيل.
• استخدم فقط بطاريات متساوية يف قيمة فرق الجهد األسمية.
• اطفيء محرك السيارة التي تقوم بالتربع للتشغيل.
• قم بوصل الكابل يف القطب املوجب ( )+للبطارية التي تتربع بالتشغيل
نقطة  2وبالقطب املوجب للبطارية املستقبلة نقطة ( 1انظر دليل استعامل
السيارة).
• ومن ثم اشبك الكابل بالقطب السالب ( )-للبطارية املستقبلة نقطة  3وبكتلة
ثابتة خالية من الطالء يف السيارة املستقبلة اي بقطب سالب ( )-للسيارة
الغريبة نقطة ( 4ال تستخدم القطب السالب للبطارية املستقبلة كنقطة
وصل).
• شغّل السيارة املستقبلة.
• اذا مل تنجح محاولة التشغيل األوىل ،ميكن قبل املحاولة الثانية تشغيل
السيارة املتربعة.
• فصل كابل مساعدة التشغيل برتتيب معاكس لطريقة شبكه اول مرة.
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 .7ضامن
نضمن ان املواد املستخدمة تم تصنيعها بطريقة ال تشوبها شائبة ويف حالة تقنية
مطابقة للمعايري التي ينص عليها املقياس الصناعي األملاين ( )DINواألورويب
( )ENوذلك فيام يتعلق بالقياسات واألداء ودورة حياة املنتج.

النسخة األملانية أو االنجليزية من ورقة سالمة بيانات املواد،
هي النسخة التي يجب االلتزام بها قانونياً
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