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AKÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
Aracınızın aküsünün nasıl   değiştirileceği konusundaki yardımcı talimatlarla, zaman
kaybetmeden   yeniden hareket edebilirsiniz. Bu basit adımlara başlamadan önce   güvenlik
uyarılarına kulak verin: KONTAK ANAHTARI KAPALI KONUMDA   OLMALIDIR! Akü yüksek
derecede yanıcı bir solüsyon içerir. Bu nedenle   iyi havalandırılan bir yerde çalışmalısınız.
Koruyucu gözlük ve eldiven   giymek güvenliğiniz açısından önemlidir.

ADIM 1 - AKÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNDEN EMİN OLUN
İlk   önce bazı kontroller yapmadan eski aküye “gidici” sıfatını takmayın.   Akünün içinde
çatlaklar varsa daha fazla incelemeye gerek yoktur. Yeni   bir tane sipariş edin. Çatlak yoksa,
karar vermeden önce akü kutuplarına   bakın. Akü kutupları, kabloları alternatöre bağlayan
pozitif ve  negatif  başlıklardır. Bazen problem, kutuplardaki paslanmalardır.

Not:   Akü satan birçok yer akünüzü ücretsiz olarak test edecek ve yeni bir   akünün gerektiği ya
da akünün sadece iyi bir doluma ihtiyacı olduğu   konusunda sizi yönlendirecektir.

Kabloları çıkarıp temas  yüzeylerini temizlemek problemi çözebilir.  Hava koşulları da aküde 
problem oluşturabilir. Akü kapaklarını açın ve  içindeki solüsyonun  donup donmadığını kontrol
edin. Sıvı eriyene kadar  aküyü sıcak bir  yerde tutmak akünün yeniden çalışmasını
sağlayacaktır.    
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ADIM 2 - ESKİ AKÜYÜ ÇIKARIN
Yeni  bir aküye  gerçekten ihtiyacınız olduğunu belirledikten sonra eskisini  çıkarmak  için
hazırlanın. Aküyü yerinde tutan başlıkları açın ve ayarlı  penseyle  negatif başlığı tutan akü
cıvatasını gevşetin, kablo kıskacını   kutuptan kaydırın. Sonra aynı işlemi pozitif kablo kıskacı
için yapın.

Bu   noktada aküyü sıkıca kavrayın ve aracınızdan çıkarın. Akü  çıkarıldıktan  sonra karbonat/su
solüsyonu ile kutup başlıklarını ve akü  tablasını  temizlemek için biraz zaman ayırın. Kutup
başlıkları tel  fırça ya da  zımpara kağıdı ile de temizlenebilir.

      

ADIM 3 - YENİ AKÜYÜ YERLEŞTİRİN
Yeni   aküyü alırken, aracınız için doğru boyutta, doğru çıkışlarda ve doğru   kutup
yönlendirmesinde olduğuna dikkat edin. Kullanım kılavuzu ve akü   satan çoğu yer öneride
bulunacaktır.

Yeni aküyü dikkatli bir   şekilde tablasına yerleştirin. Pozitif ve negatif kutupların doğru  
taraflarda olduğuna emin olun ve aküyü sabitlemek için destekleri   sıkıştırın.

Pozitif kablo kıskacını pozitif kutba koyun ve aynı   şekilde negatif kabloyu da bağlayın. Kaputu
kapatın ve aracı çalıştırın.   Bu noktada radyo güvenlik kodunu yeniden girmeye ihtiyacınız 
olacaktır.

ADIM 4 - ESKİ AKÜYÜ GERİ DÖNÜŞTÜRÜN
Bu   adımın önemini yeterli derecede vurgulamak imkansızdır! Bitmiş akü çok   zehirlidir ve
doğru bir şekilde ortadan kaldırılmalıdır. Aküyü bir   servise götürebilirsiniz ancak, malzemenin
yeniden kullanılacağının   garantisini veren bir geri dönüştürme merkezine götürmenizi  
önermekteyiz.
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