Handleiding YB9-B
SEALED Nitro accu

Onderhoudsvrij en gebruiksvriendelijk

Inhoud van de verpakking
• 1. De accu
• 2. Het zakje met schroefjes

Informatie over de accu
• Deze accu is een gesloten en geladen accu.
• Wees voorzichtig om geen kortsluiting te
maken tussen de twee polen door middel
van een metaal voorwerp.
• Het niveau van het accuzuur hoeft niet
gecontroleerd te worden. In geen enkel
geval proberen om de afsluitklep te openen.
• Nooit de ventilatieklep blokkeren.

Laden van de accu voor het in gebruik nemen
• Het laden van de accu kan op de volgende manieren:
Rijdend de accu opladen:
1. Monteer de accu in uw scooter door middel van de bijgeleverde schroefjes.
2. Start uw scooter met de kickstart.
3. Laadt al rijdend de accu op door ongeveer 1 uur te rijden met uw scooter.
De accu oplader met een acculader:
1. Bevestig uw accu aan de acculader.
2. Laadt de accu met de juiste spanning (12V) met een maximale stroomsterkte van 1 Ah
gedurende 2 uur op.

Accu vervangen
* Volg deze simpele stappen om uw accu veilig en snel te vervangen.
1. Zorg er altijd voor dat uw contactsleutel uit uw contactslot is.
2. Verwijder daarna de accudeksel.
3. Haal eerst de minpool los en vervolgens de pluspool. LET OP! Zorg dat de polen geen contact maken met
elkaar of met metaal.
4. Verwijder de eventuele accuklem en de oude accu. Via de link: http://www.arn.nl/autodemontagegids/
vindt u een adres waar u de oude accu kunt inleveren.
5. Plaats uw nieuwe, geladen accu in de juiste positie en vet de accupolen licht in met zuurvrije vaseline
(indien beschikbaar).
6. Monteer eerst de pluspool en vervolgens de minpool. LET OP! Zorg dat de polen geen contact maken
met elkaar of met metaal.
7. Monteer de eventuele accuklem.
8. Monteer de accudeksel.
9. Veel plezier met uw nieuwe accu!

Onderhoud van de accu
• Deze accu betreft een onderhoudsvrije
accu. Er hoeft nooit water aan de accu te
worden toegevoegd. Om deze reden
hoeft u nooit een poging te ondernemen
om de accu te openen.
• Houdt de polen en de buitenkant van de
accu netjes. Vet de polen lichtjes in met
een zuurvrije vaseline om aantasting te
voorkomen.

