
ROLLS BATTERY 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ 12V & 24V LFP ΣΕΙΡΑΣ R ΚΑΙ ΣΕΙΡΑΣ S 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στην Εγγύηση μπαταριών Rolls Battery S24-2800LFP & S48-
6650LFP LiFePO4 για τους όρους και τις συνθήκες εγγύησης των συγκεκριμένων μοντέλων. 

Η Rolls Battery, εφεξής αναφερόμενη ως Εταιρεία, παρέχει εγγύηση στον αρχικό αγοραστή ότι οι 
μπαταρίες λιθίου Rolls LFP LiFePO4 που πωλούνται από Εξουσιοδοτημένους Διανομείς και 
Εμπόρους είναι σε εμπορεύσιμη κατάσταση και χωρίς ελαττώματα κατασκευής και υλικού κατά το 
χρονικό σημείο που αποστέλλονται από το εργοστάσιο της Εταιρείας. Καμία από τις εγγυήσεις που 
αναφέρονται πιο κάτω δεν είναι μεταβιβάσιμη. 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

* Έως το πολύ 42 μήνες από την ημερομηνία κατασκευής. 

Σημείωση: Τα μοντέλα λιθίου 12 Volt και 24 Volt LFP των σειρών R και S της Rolls είναι 
σχεδιασμένα για τακτικούς, βαθιούς κύκλους λειτουργίας, όπως είναι η εφεδρική αποθήκευση με 
σύνδεση στο δίκτυο ρεύματος σε εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή συστήματα εκτός 
δικτύου ρεύματος ή αποθηκευτικές συστοιχίες ναυτικής χρήσης. Τα συγκεκριμένα μοντέλα δεν είναι 
κατάλληλα για χρήση σε επαναλαμβανόμενες έντονες εκφορτίσεις και εφαρμογές υψηλού φορτίου 
κίνησης, όπως είναι οι εκκινήσεις κινητήρων. 
Εντός της περιόδου εγγύησης, η Εταιρεία αντικαθιστά, ή κατόπιν επιλογής της, επισκευάζει τις 
μπαταρίες με αντίστοιχα ανταλλακτικά όπου διατίθενται. Αφότου μια μπαταρία επισκευαστεί ή 
αντικατασταθεί, το χρονικό διάστημα της εγγύησης συνεχίζει να ισχύει στην επισκευασμένη ή 
αντικατεστημένη μπαταρία συνεχίζοντας την αρχική περίοδο εγγύησης του αρχικού προϊόντος. 

ΚΑΛΥΨΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Η κάλυψη της εγγύησης είναι για περίοδο 3 ετών (36 μήνες), που αρχίζει από την ώρα της αγοράς 
ή/και την τεκμηριωμένη ημερομηνία που τέθηκε σε λειτουργία, με μέγιστη διάρκεια τους 42 μήνες 
από την εργοστασιακή ημερομηνία κατασκευής και δεν ισχύει ή παρατείνεται πέρα από τα χρονικά 
διαστήματα που αναφέρονται ανωτέρω. Απαιτείται τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένου 
αποδεικτικού αγοράς ή επιβεβαίωση τοποθέτησης. 

Οι χρεώσεις αποστολής για το προϊόν αντικατάστασης που στέλνεται από το εργοστάσιο ή/και τον 
Διανομέα, τον Έμπορο ή την τοποθεσία του Εγκαταστάτη δεν καλύπτονται από την εγγύηση 
κατασκευαστή Rolls Battery. 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ* ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

12V LFP 3 ΕΤΗ (36 ΜΗΝΕΣ) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 

24V LFP 3 ΕΤΗ (36 ΜΗΝΕΣ) 

 

 



Η εγγύηση που καλύπτει μόνο κατασκευαστικές ζημιές μηδενίζεται και ακυρώνεται αν η μπαταρία 
έχει υποστεί ζημιές από λάθος χρήση, κατάχρηση ή οποιονδήποτε τύπο φυσικής ζημιάς. Όλες οι 
μπαταρίες πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή για την οποία προορίζονται. Οι μπαταρίες 
πρέπει να συντηρούνται, να αποθηκεύονται, να φορτίζονται και να εκφορτίζονται σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Εταιρείας σχετικά με την ορθή χρήση και φροντίδα. Μόνο άτομα με την κατάλληλη 
εκπαίδευση ή εμπειρία θα πρέπει να συντηρούν τις μπαταρίες λιθίου Rolls LFP LiFePO4. Ο πελάτης 
απαιτείται να διαβάσει και να κατανοήσει τις προειδοποιητικές ετικέτες επάνω στην μπαταρία και να 
τηρεί τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Η εγγύηση δεν ισχύει ή εκτείνεται σε μπαταρίες που έχουν υποβληθεί στις παρακάτω 
συνθήκες: 

• Αποτυχία τοποθέτησης, λειτουργίας ή συντήρησης της μπαταρίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

• Αποτυχία επαναφόρτισης μιας μπαταρίας που είναι αποθηκευμένη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (πάνω 

από 3 μήνες) 

• Αποτυχία επαναφόρτισης μιας μπαταρίας εντός 24 μηνών από την εκφόρτιση. 

• Αποτυχία δήλωσης εντοπισμού θεωρούμενου ελαττώματος για 14 ή περισσότερες ημέρες. 

• Χρήση της μπαταρίας σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έξω από το προτεινόμενο θερμοκρασιακό εύρος 

• Μπαταρίες τοποθετημένες στο ύπαιθρο, που λειτουργούν κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε μη 

αεριζόμενο χώρο. 

• Απουσία, φυσική ζημιά, καταστροφή ή τροποποίηση του ημερολογιακού κωδικού επάνω στο περίβλημα της 

μπαταρίας. 

• Σύνδεση και λειτουργία της μπαταρίας (των μπαταριών) με άλλη μάρκα ή μοντέλο, ανεξαρτήτως κατασκευαστή. 

• Σύνδεση των μπαταριών με συνδέσεις εν σειρά ή/και παράλληλα που υπερβαίνουν τις τιμές που καθορίζονται 

για το εκάστοτε μοντέλο. 
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