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Poděkování

Vážený zákazníku, 

stal jste se majitelem moderní baterie.

Děkujeme Vám, že jste se rozhodl právě pro značku OPTIMA. Jsme přesvědčeni, že 

Vaše nová baterie Vám bude spolehlivě sloužit a svými technickými parametry plně

vyhoví Vašim požadavkům.

Před uvedením do provozu věnujte několik minut pozornému přečtení tohoto manuálu 

a záručního listu. To Vám umožní seznámit se ze základními pravidly pro provoz baterie.

Přejeme Vám mnoho let spokojenosti s naším výrobkem.

AKUservis Vavra, spol. s r.o.
Nádražní 609 
509 01  Nová Paka

tel.:                +420 493 773 661
fax:                +420 493 773 663
mob.:             +420 603 154 214
email:             info@optimabaterie.cz
objednávky:   objednavky@optimabaterie.cz

web:               www.optimabaterie.cz



Optima a její 
výhody

Menší vnitřní odpor

– Optima má méně vnitřních částí (cca 30) 

oproti tradiční baterii (více než 120)

– Dokonalá propojení olovem v horní části 

oproti vnitřnímu rozdělení a vnitřním 

svarům v tradiční baterii.

– Rychlejší nabití.

Větší výkon

- Optima má vyšší startovací výkon (CCA) než velikostí

srovnatelná baterie s plochými deskami

Proč?

- tenčí pozitivní desky

- žádné mezičlánkové svary

- větší aktivní plocha

Menší vnitřní odpor!!!

Odolnost proti otřesům

- vysoký stupeň stlačení separátorů a těsného uložení 

článků v nádobě

-Pouze dvě desky na článek oproti mnoha deskám u

běžného provedení

- Žádné mezičlánkové propojky



Spirálové závity jsou příčinou rozdílů proti 
tradičním bateriím

Spirálové provedení závitů Vliv na výkon

Větší stupeň komprese

Lépe rozložené stlačení

Menší vnitřní odpor,
větší aktivní plocha

Žádný volný elektrolyt

• Lepší odolnost na vibrace

Větší čistota použitých
materiálů

• Delší cyklická životnost

• Delší skladovatelnost

• Lepší schopnost znovunabití
• Větší výkon

• Žádné nebezpečí vylití elektrolytu



Záruční list

Typ baterie: výrobní kód

Razítko, podpis a telefon prodejce

datum prodeje:

Reklamace:

datum přijetí datum výdeje



Reklamační protokol – postup při reklamaci

1.Jestliže je klidové napětí vetší než 12,6 V, přistupte k provedení 
zátěžového testu: to znamená testujte baterii po dobu 15 sekund při 
teplotě 20°C,  ½ jmenoviného vybíjecího proudu. Jestliže je po tomto 
zátěžovém testu napětíˇrovno nebo větší než 9,4 V je tato reklamace 
neoprávněná.

2 Jestliže je klidové napětí menší než 12,6 V baterii dobíjejte 
minimálně po dobu 10-ti minut, jestliže baterie přijímá proud, baterii 
dobijte do plných znaků a proved´te zátěžový test (viz.bod 1 )

2a. Jestliže klidové napětí baterie je menší než 12,6 V. Baterie 
nepřijímá proud po dobu dobíjení (min. 10 minut) a reklamace je 
uplatněná do 6-ti měsícu od data prodeje – reklamace je oprávněná. 

2b. Jestliže klidové napětí baterie je menší než 12,6 V. Baterie 
nepřijímá proud po dobu dobíjení (min. 10 minut) a reklamace je 
uplatněná po 6-ti měsících od data prodeje – je nutné baterii odborně 
posoudit v laboratoři.

Napětí a dobíjení.8.

RedTop
4.2 C,S,R,:  17,20 kg

4.2 U, V:     17,60 kg

3.7 S.R:       14.40 kg

3.7 U:          15.00 kg

6 Volsts        8.30 kg

YellowTop
5.5 S:          26.50 kg

4.2 S:          17,20 kg

4.2 U:         19.90 kg

3.7 R:         16.60 kg

2.7 S,R –J: 11.60 kg

BlueTop
5.5 DC:      26,50 kg

4.2 DC:      19,70 kg

4.2 SLI:      17.40 kg

Hmotnost

V případě, že je 
hmotnost menší než v 
uvedené tabulce –
reklamace je 
neoprávněná

7.

Jestliže je baterie mechanicky poškozená záruka zaniká.Optická kontrola6. 

_______________________________________Krátký popis důvodu 
reklamace

5. 

V jakém vozu, stroji či 
provozu byla baterie 
instalována

4.

Datum prodeje3. 

Kód baterie2.

Typ baterie1.



Záruční podmínky
Dodáváme kvalitu značky Optima, tím je zaručen nezávadný materiál, bezvadné 

technické provedení a dodržení norem DIN 72 311  a DIN EN 60 095 pro rozměry a výkon.

Pokud by se přes přísnou výstupní kontrolu vyskytla závada námi zaviněná, rozhodneme

po přezkoušení baterie, zda ji opravíme nebo vyměníme.

Záruční lhůty 

Na baterie značky OPTIMA poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje. 

Dle novely Občanského zákoníku zákonem 136/2002, § 16, odst. 4 s účinností od

1.1.2003 spočívá důkazní břemeno v 7.-24. měsíci záruční lhůty na spotřebiteli  

Zánik záruky

Záruka zaniká při nedodržení předpisu pro skladování, provoz a ošetřování baterie, při 

jejím mechanickém poškození a nevztahuje se na závady způsobené vadným el. zařízením

vozidla. Záruka se nevztahuje ani na baterie ponechané ve vybitém stavu, kdy dojde k 

zasulfatování elektrod. Slouží-li baterie v režimu, kdy je extémně namáhána, může její 

životnost vyjímečně skončit i před uplynutím záruční lhůty, aníž by tuto skutečnost zavinil

výrobce. Ani na takový případ se záruka nevztahuje. 

Poznámka: Výrobek byl před prodejem přezkoušen a zákazník byl seznámen s jeho funkcí 

a údržbou (§ 9, zák. č. 64/2000 Sb. o ochraně spotřebitele.

Likvidace vyřazené baterie

O likvidaci Vaší vyřazené baterie se bezplatně postará naše organizace ve smyslu zák. č.

185/2001 Sb. V platném zněn § 38 o povinnosti zpětného odběru olověných akumulátorů.

Použitý (nefunkční) akumulátor odevzdejte, prosím, u kteréhokoli našeho obchodního

partnera, který je vybaven a označen jako místo zpětného odběru olověných akumulátorů, 

nebo Vám podá informaci o nejbližším takovém místě. Znehodnocený akumulátor je 

nebezpečný pro životní prostředí, prosíme Vás proto, abyste naše životní prostředí splněním

této povinnosti chránili.



Údržba, nabíjení a bezpečnostní upozornění.
Baterie OPTIMA mají velmi malé samovybíjení, doba po kterou je možné baterie uskladnit 

bez nutnosti dobíjení je výrazně delší než-li u běžných startovacích baterií, ovšem pouze

v případě plného dobití baterie. To  znamená klidové napětí u RedTop 12,83 V resp. YellowTop 

13,18V. Klesne li klidové napětí pod 12,4 V je nutné baterii dobít. Nabíjení doporučujeme 

Nabíječem s regulovaným napětím v rozmezí 13,8-15,0 V. Doporučené dobíjecí napěti ve vozidle

by se mělo pohybovat v rozmezí 13,65 – 14,80 V. Přebíjení baterie může způsobit uvolnění plynů

bezpečnostními ventily a zkrácení životnosti baterie. Pozor tyto plyny jsou výbušné. 

Doporučená preventivní opatření:

Při manipulaci s akumulátory doporučujeme:

-nosit ochranné brýle a ochranný oblek

- zabránit tvoření jisker při připojování a odpojování akumulátoru

- akumulátory nabíjet jen v dobře větraných místnostech

- vyvarovat se tření o akumulátory různými textiliemi

- nepoužívat lepící pásku z umělé hmoty, zvlášť ne v oblasti víka

akumulátoru a u odplynovacích otvorů

Prohlášení o shodě

My, Autobaterie spol. s r.o., prohlašujeme, že výrobek , který jste zakoupili, stanovený 

nařízením vlády č. 1731997 Sb. V platném znění k prokázání shody, splňuje požadavky

technických přepisů platných v České Republice.

K výrobku bylo společností Autobaterie spol. s r.o.  podle § 13, odst. 2) zákona č.

22/1997 Sb. V platném znění vydáno písemně prohlášení o shodě.

Výrobek je určen pro použití v rozsahu stanoveném tímto manuálem a nesmí být použit 

k jinému účelu.


