
BATTERY
KNOW IT BEFORE IT FAILS

How do you know when to replace your car's battery? Its life varies 
according to the type of vehicle you drive, the geographical region 
you live in and your individual driving habits. It is impossible to 
specify hard and fast replacement intervals.

However, you can monitor your vehicle for signs that your battery 
may be about to fail. Here are the most common warning signs:

• Your starter motor is slow to turn over

• Your battery light stays illuminated while your engine is running

• Your battery loses power fast in cold or extended starts

• Your headlights dim when the engine idles

• The charge indicator on the top of your maintenance-free  

   battery shows yellow or black

"An average of one out of four vehicles gets a new 
battery every year."
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قبل أن تتعّطل:معلوماتك عن البطارية

• بطء في تشغيل المحرك
• مصباح البطارية يبقى مضاًء أثناء تشغيل المحرك

• تفقد البطارية طاقتها بشكل أسرع في الطقس البارد أو عند 
المتكرر  التشغيل 

• يخفت ضوء المصابيح ا�مامية عند تشغيل المحرك
• مؤشر الشحن في الجزء العلوي من البطارية يظهر باللون ا�صفر     

    أو ا�سود

كيف يمكنك أن تعرف متى عليك تغيير بطارية مركبتك؟ �ن عمرها 
التي تعيش  التي تقودها، المنطقة الجغرافية  يتغّير حسب نوع المركبة 
فيها، وعاداتك الخاصة بالقيادة. هذا كله يستحيل عليك تحديد الفترات 

البطارية. الستبدال  الفاصلة  الزمنية 

مع ذلك، يمكنك مراقبة بعض العالمات في مركبتك التي تشير إلى 
اقتراب الوقت الالزم لتغيير البطارية. إليك أكثر العالمات التحذيرية شهرًة:

"1 من أصل 4 سيارات تحصل على بطارية جديدة كل عام."



"The average life of a battery is three and a half years. If you are 
driving around with a battery that is older than that, then you 
shouldn't be surprised if you are stranded at a parking lot or the 
shopping center."

During the winter, the number of battery failures increases 
four-fold, so if your battery is more than two years old, ask your 
Chrysler, Jeep, Dodge and Ram Service Specialist to test your 
battery and charging system. Depending on the results, you may 
choose to replace your battery before it fails.
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خالل فصل الشتاء، عدد البطارية المعّطلة يزيد أربعة أضعاف، فإذا 
كان عمر البطارية أكثر من سنتين، راجع فّني الخدمة المتخصص 

لدى كرايسلر، جيب®، دودج أو رام لفحص البطارية ونظام الشحن. 
بناًء على نتائج الفحص، قد تختار استبدال البطارية قبل أن تتعطل.

"إن متوسط عمر البطارية هو ثالثة سنوات ونصف السنة. فإذا كان 
عمر بطارية مركبتك التي تتجول بها أقدم من ذلك، فال تتفاجأ إذا 

توقف المحرك فجأة في موقف السيارات أو مركز التسوق.
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