Handleiding Lader
1. Algemene veiligheidsinstructies
Lees a.u.b. alle gebruiksaanwijzingen voordat u dit product in gebruik neemt.
De gebruiksaanwijzingen maken deel uit van het product . Houd de meegeleverde
gebruiksaanwijzingen altijd bij de hand, zodat u altijd de informatie kunt opzoeken! Als u het
product aan derden geeft, verstrek dan ook de gebruiksaanwijzingen. Deze bevatten belangrijke
opmerkingen m.b.t. ingebruikname van het product.

2. Gebruiksdoeleinde
Gebruik de lader alleen waarvoor u deze lader gekocht heeft. Gebruik de lader nooit voor andere
doeleinden. Stel de lader niet bloot aan hoge temperaturen of vocht (door verwarming, direct
zonlicht of open vuur). Dompel de lader niet onder in een vloeistof. Elk ander gebruik van het
product dan hierboven beschreven kan tot beschadiging van het product of letsel leiden bv
kortsluiting, brand, of elektrische schokken. Het product mag niet aangepast of geopend worden.
Laat de lader niet vallen, dit kan de lader beschadigen en/of storingen veroorzaken tijdens het
gebruik. Laad nooit een beschadigde of bevroren accu op. Zorg altijd voor voldoende ventilatie
tijdens het opladen.

3. Opmerkingen m.b.t. verwijdering
Oude apparatuur, gemarkeerd met het ‘niet weggooien in container’ logo mogen niet in het
huishoudelijk afval worden verwijderd. U dient dit in te leveren bij een verzamelpunt voor oude
apparatuur (raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten) of bij de dealer waar u het heeft aangeschaft.
Hierdoor is een milieuvriendelijke afvalwerking gegarandeerd.

4. Onderhoud en garantie
Ontkoppel de lader van eventuele andere componenten voordat u het product schoonmaakt;
gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen. Dit product is zorgvuldig gecontroleerd op defecten.
Mocht u echter toch klachten hebben, stuur het product samen met het aankoopbewijs a.u.b.
naar ons op. Wij verstrekken een garantie van 1 jaar vanaf aankoopdatum. Wij zijn niet
aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik of slijtage. Wij behouden ons recht om
technische modificaties aan te brengen.

5. Gebruiksinstructies
Zorg ervoor dat u een oplader heeft die geschikt is voor de te laden accu. Let hierbij op het
voltage, chemie ( li-ion, NiMH). Bij verkeerd gebruik van het voltage of chemie zal de oplader of
accu stuk gaan. Steek de stekker van de oplader in een stopcontact. Het oplaadlampje gaat groen
knipperen. Bevestig de accu in de oplader. Wanneer de accu bevestigd is, zal de kleur van het
oplaadlampje veranderen van groen rood en zal het opladen beginnen. Tijdens het opladen zal
het oplaadlampje blijven branden. Wanneer de kleur van het oplaadlampje verandert van rood
groen, is het opladen voltooid. Trek de stekker van de oplader uit het stopcontact nadat het
opladen is voltooid.

6. Technische gegevens
Deze gegevens kunt u op het product vinden.

