Belangrijke mededeling
CORRECTIEVE BIJLAGE
BETREFFENDE LADEN
Gebruik ENKEL de instructies in deze
mededeling om de batterijen van uw
rolstoel op te laden.
De originele instructies uit de
gebruiksaanwijzing betreffende het laden
van de batterijen, vervallen.

Deze
bijlage
maakt
deel
uit
gebruiksaanwijzing van uw rolstoel.

van

de

We raden u aan om deze mededeling grondig door
te lezen. Als u nog vragen heeft, aarzel dan zeker
niet om contact op te nemen met uw vakhandelaar.
Hij/Zij zal u met plezier verder helpen.
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Veiligheidsmaatregelen
WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel of beschadiging door brand

• Gebruik enkel de batterij(en) en lader die geleverd werden bij uw
product. Het gebruiken van een andere batterij of lader kan
gevaarlijk zijn (brandgevaar).
Contacteer uw vakhandelaar voor eventuele vervanging.
• Open of vervang in geen geval zelf de batterij, lader, kabels,
stekkers of een van de aansluitpunten!
• De lader is enkel bedoeld om de batterij(en) op te laden die
geleverd werden bij uw rolstoel, geen andere batterijen.
• Bescherm de batterij en batterijlader tegen vlammen, hoge
temperaturen (>50°), vochtigheid, zon, hevige schokken
(bijvoorbeeld vallen).
Gebruik de batterij NIET als ze is
blootgesteld aan een van de voornoemde omstandigheden.
• Laad de batterij op met de geleverde lader, binnenshuis, in een
goed geventileerde ruimte, buiten het bereik van kinderen.
• Gebruik geen verlengsnoeren bij het laden.
VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel

De batterijen zullen korter of langer meegaan afhankelijk van het
gebruik, terrein en de rijomstandigheden.
Als u een uitstap plant, houd dan rekening met de laadstatus van de
batterij. Wees u bewust van de actieradius van de batterij (zie
technische details in de gebruiksaanwijzing).
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VOORZICHTIG

Gevaar op schade aan de batterij en/of daling
van de levensduur

• Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing van de lader en neem de
veiligheidsvoorschriften in acht.
• Onderbreek de laadcyclus niet; wacht tot de lader aangeeft dat de
batterij volledig opgeladen is (zie de gebruiksaanwijzing van de
lader). Vermijd het opladen in korte periodes.
Opmerking: dit geldt NIET voor Lithium-batterijen.
• De batterij kan onherstelbaar beschadigd raken indien ze volledig
ontladen wordt. Zorg er daarom steeds voor dat de batterij tijdig
wordt opgeladen:
o Bij intensief gebruik (lange afstanden, dagelijks gebruik):
Onmiddellijk laden na gebruik, gestarte ladingen niet
onderbreken.
o Bij gemiddeld gebruik (korte afstanden, dagelijks of enkele
malen per week): Laden wanneer de batterij-indicatie 50%
ontlading aangeeft, gestarte ladingen niet onderbreken.
o Bij laag gebruik of opslag: éénmaal per week laden, gestarte
ladingen niet onderbreken.
• De levensduur van de batterij daalt als ze wordt blootgesteld aan
extreme koude voor een langere periode (zie technische details in
de gebruiksaanwijzing).
• Zorg ervoor dat alle aansluitpunten op de batterij, alsook het
aansluitpunt in de batterijhouder, vrij zijn van stof of vuil.
• Bescherm de batterij tegen grote blootstelling aan
elektromagnetische straling.
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Laadinstructies
1.
2.
3.
4.

Schakel de rolstoel UIT.
Verbind EERST de batterijlader met een 230V AC stopcontact.
Verbind de oplader met de batterij.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de lader voor meer
informatie over de indicatoren op de lader.
5. Wanneer de batterij volledig opgeladen is, koppel dan de batterij
los van de lader.
6. Verwijder de lader uit het stopcontact, laat afkoelen en bewaar op
een droge plaats.
7. Zet de rolstoel AAN en ga na of alle lampjes op de batterij
statusindicator branden.
In geval van problemen waardoor de batterij niet opgeladen kan
worden volgens de gebruiksaanwijzing van de lader, neem dan
contact op met uw vakhandelaar.
Wanneer het bedieningspaneel de probleemcode "rijden
belemmerd" aangeeft na het opladen, ga dan na of de
batterijlader werd losgekoppeld. Deze veiligheidsmaatregel
voorkomt dat u kan rijden terwijl de lader nog verbonden is met
het stroomnet.
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