Handleiding fietsaccu
1. Algemene veiligheidsinstructies
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig voordat u de batterij in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing maakt deel uit van
het product en bevat belangrijke informatie met betrekking tot het starten en het gebruiken
gebruik van de accu en lader.
Houd de meegeleverde
eegeleverde gebruiksaanwijzing altijd bij de hand zodat u altijd informatie kunt opzoeken!
opzoeken Als u het apparaat aan
derden geeft, verstrek dan ook de gebruiksaanwijzing.
gebruiksaanwi

2. Gebruiksdoeleinde
Vermijd zoveel mogelijk contact met vocht en warmtebronnen. Elk ander gebruik van het apparaat kan tot beschadiging
van het product of letsel leiden wegens bijv. kortsluiting, brand of elektrische schokken. Het gehele product mag niet
gemodificeerd, aangepast of geopend worden.
Deze veiligheidsinstructies moeten in alle gevolgen
gevol
nauwkeurig worden opgevolgd!! Garantieclaims in het geval van
beschadigingen als gevolg van het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzingen zijn ongeldig. Wij zijn niet aansprakelijk
aa
voor gevolgschade, beschadigingen van eigendommen,
eigendommen persoonlijk letsel veroorzaakt door het niet opvolgen van de
veiligheidsvoorschriften of onjuist gebruik van het apparaat.

3. Gebruik van de accu
De capaciteit en het type van de accupack staat op de buitenzijde van uw batterij vermeld. Uw oplader is alleen geschikt
voor gebruik binnenshuis.. Bescherm het apparaat tegen vocht en natheid. Haal de lader uitt het stopcontact wanneer u deze
niet gebruikt. Gebruik van de accu kan tussen de temperaturen -20℃ en 40℃ graden.
Een veilige werking is niet langer mogelijk als:
De lader zichtbare schade vertoont;
De lader niet langer werkt;
De lader tijdens transport te veel spanningsdruk heeft ontvangen.

4. Opladen
Het is belangrijk om de accu volledig op te laden voordat u hem gebruikt. Ten gunste van een lange
l
levensduur van uw
accupack, dient u deze altijd volledig te laden en ontladen. Indien de batterij voor langere tijd niet wordt gebruikt kunt deze
het best de accu na één maand van de fiets af halen en één keer per drie maanden opladen. Laad de accu in een
omgevingstemperatuur op tussen de 0℃ en 40℃ graden.

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

6. Onderhoud en garantie
Dit apparaat
aat is zorgvuldig gecontroleerd op defecten. Mocht u echter toch klachten hebben, stuur het apparaat
appar
samen met
het aankoopbewijs naar ons op. Wij verstrekken een garantie van 1 jaar vanaf aankoopdatum. Wij zijn niet aansprakelijk
voor schade als gevolg van incorrecte hantering, onjuist gebruik of slijtage. Wij behouden het recht technische modificaties
aan te brengen.

7. Technische gegevens
Zie buitenzijde batterij.

