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AKUMULÁTORU

Vše začíná u akumulátoru: zajišťuje starto vání
a provoz elektronických a elektrických zařízení
Vašeho vozidla (světla, stěrače, hodiny,
rozmrazování, rádio, ...).

Při startování musí Váš 12V akumulátor vypro -
dukovat jiskru o síle 15 000 voltů!
Během provozu motoru akumuluje elektrickou
energii a poté ji podle potřeby uvolňuje.

Akumulátor je jedním z prvků dobíjecího ob vodu
Vašeho vozidla (akumulátor, startér, alter nátor).

Rostoucí elektronická sofistikovanost vozidel
znamená stále komplikovanější opravy.



Akumulátor podléhá běžnému opotřebení v důsledku stárnutí
a používání. Navíc může dojít k jeho předčasnému opotřebení
způsobenému hlubokým vybitím, poruchou elektrického ob-
vodu nebo extrémními teplotami.

1.VYBITÝ AKUMULÁTOR
Provoz elektrických spotřebičů (světel, rádia, klimatizace…) při
vypnutém motoru vede k hlubokému vybití akumulátoru. 

Zabraňte zbytečnému provozu elektrických spotřebičů, pokud
není motor v chodu.

�PEUGEOT VÁM DOPORUČUJE

2.VADNÝ ALTERNÁTOR
Alternátor, který nevyrábí dostatek energie, nedobíjí správ -
ně akumulátor. Naopak alternátor, který produkuje příliš
mnoho energie, akumulátor přebíjí a tím dochází k jeho předčas-
nému opotřebení. A špatné spoje mohou působit ztráty elek-
trického proudu a urychlovat tak vybíjení.

Zvolte si originální náhradní díly s optimálními vlastnostmi pro
Vaše vozidlo.

�VÝBAVA

Abyste předešli poruchám, nechte pravidelně kontrolovat
celkový stav dobíjecího obvodu Vaším specialistou Peugeot . 

�DOPORUČENÍ PEUGEOT PRO ÚDRŽBU

JAK ZAJISTIT DLOUHOU
ŽIVOTNOST



3.EXTRÉMNÍ TEPLOTY
Při extrémních teplotách dochází k poškození aktivního ma-
teriálu a k následnému omezení vodivosti elektrolytu (směsi
vody a kyseliny). Akumulátor má nižší výkon a ničí se.

�DOPORUČENÍ PEUGEOT PRO ÚDRŽBU

Nechte akumulátor pravidelně kontrolovat pomocí testeru, a to ze -
jména před příchodem zimy, Vaším specialistou Peugeot. Budete
se moci rozhodnout o případné preventivní výměně a vyhnout se
tak nepříjemnostem souvisejícím s poruchou na cestě.

�PEUGEOT VÁM DOPORUČUJE

Při běžném používání a při dodržování doporučení pro údržbu
může životnost Vašeho akumulátoru dosáhnout až 4 nebo 5 let.

Dbejte na to, aby byl povrch akumulátoru vždy čistý a suchý.



Při jízdě na krátké vzdálenosti se spotřebovává nejvíce ener-
gie (pro doplnění energie spotřebované při startování je po-
třebné ujet 10 km) a alternátor nestihne dobít akumulátor na
100 %.

Akumulátory Peugeot nabízejí optimální kvalitu 
a splňují náročné technické požadavky.
Jsou plně přizpůsobené Vašemu vozu Peugeot, jsou zá-
rukou spolehlivosti a dlouhé životnosti. Akumulátory
Peugeot mají záruku 2 roky (nevztahuje se na nesprávné
používání).

SPOLEHLIVOST ORIGINÁLNÍCH
DÍLŮ PEUGEOT 

PEUGEOT CHRÁNÍ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kyselina z akumulátoru vylitá
do přírody zamoří 10 m3 půdy na dobu
20 let. Všechny subjekty prodávající 
akumulátory mají zákonem 
stanovenou povinnost odebírat 
použité akumulátory zpět. Váš prodejce
nebo autorizovaný servis Peugeot se zavazují
ke zpětnému odběru Vašeho starého
akumulátoru.

Peugeot jako zodpovědný výrobce
aktivně spolupracuje při zpracování
látek, které znečišťují životní
prostředí*. 

Od návrhu automobilu po
zpracování použitých dílů se
Peugeot společně se svou sítí
angažuje v každé etapě
životního cyklu vozidla*.

* Více informací získáte na internetových
stránkách www.psa-peugeot-citroen.com

�DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ



www.peugeot.cz
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BRZDÁCH

ČELNÍM SKLE

FILTRU PEVNÝCH ČÁSTIC 

KLIMATIZACI

MAZIVECH

ORIGINÁLNÍCH DÍLECH PEUGEOT 

OSVĚTLENÍ

PADĚLCÍCH

PNEUMATIKÁCH

PROHLÍDKÁCH

PYLOVÉM FILTRU 

REPASOVANÝCH DÍLECH

ROZVODECH

STĚRAČÍCH

TLUMIČÍCH

VÝFUKU

ZIMNÍCH PNEUMATIKÁCH
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