
Instrukcja instalacji 

KROK 

1 

Sprawdź, czy masz w zestawie zacisków, śrub mocujących i / lub złączy kablowych z 

akumulatorem. Wszystkie baterie są wyposażone w odpowiedni klucz, zaciski, złącza i / 

lub elementy dystansowe do właściwego dopasowania. 

KROK 

2 
Sprawdź napięcie akumulatora, aby upewnić się, że jest w pełni naładowane gdzieś 

pomiędzy 12,85 V a 12,7 V. 

KROK 

3 

Dopasuj rozmieszczenie terminala i adapter wysokości i / lub szerokości w porównaniu 

do starej baterii. Nie przejmuj się, jeśli nie musisz używać wszystkich przekładek, jeśli 

jakikolwiek pasuje do twojego starego rozmiaru baterii - po prostu ich nie używaj. 

KROK 

4 

Zdejmij czerwono-czarne osłony ochronne za pomocą małego śrubokręta lub 

noża. Gwintowane mosiężne końcówki przycisków zostaną ujawnione. Jeśli nie używasz 

bocznej przekładki lub dodatkowych akcesoriów, upewnij się, że używasz odpowiednich 

czerwonych i czarnych zaślepek, aby podłączyć nieużywane zaciski.  

 

Uwaga: Przed użyciem naładuj akumulator całkowicie. 

KROK 

5 

Zamocuj zaciski za pomocą sześciokątnych śrub ze stali nierdzewnej w odpowiednim 

miejscu, aby uzyskać wymaganą biegunowość. Nie jest konieczne umieszczanie blokady 

gwintów na śrubach zaciskowych, ponieważ gwintowane zaciski przycisków w 

akumulatorach są zwężane w celu dopasowania. W odróżnieniu od małej śrubowej 

końcówki akumulatora OE i mocowania nakrętki, śruby mocujące są bardzo łatwe do 

zamontowania na gwintowanych mosiężnych zaciskach za pomocą klucza sześciokątnego 

znajdującego się w pudełku. Nie dokręcaj zbyt mocno.  

 

Uwaga: terminali można używać do zwrócenia się do przodu lub boków baterii, aby 

zaakceptować dowolne miejsce, w którym wymagane jest prowadzenie kabli akumulatora 

pojazdu. 

KROK 

6 

Umieść baterię MotoBatt w pojeździe i zamontuj kable akumulatora do mosiężnych 

zacisków na akumulatorze za pomocą dostarczonego klucza i śrub ze stali nierdzewnej.  

 

Uwaga: W celu zamontowania akcesoriów nieoryginalnych można użyć alternatywnego 

zestawu zacisków, aby uprościć mocowanie dodatkowych przewodów oczkowych do 

ładowarki konserwacyjnej, podgrzewanej odzieży, GPS, ładowarek do telefonów 

komórkowych i tym podobnych. Wystarczy zapytać sprzedawcę o dodatkowy zestaw 

terminali dostępny za niewielką dodatkową opłatą. 

 


