YTX12-BS Nitro accu
handleiding
Sterk en energiek

Inhoud van de verpakking
1.

De accu

2.

Het zakje met schroefjes

3.

De accuzuur container (vulpatroon)

Waarschuwingen voor het vullen van de accu
•

Hou de accu en het vulpatroon altijd uit de
buurt van kinderen.

•

Vul het accuzuur zonder het te verspillen.

•

Gebruik het vulpatroon nooit wanneer het
niet op de accu is afgestemd, maar breng de
verpakking terug naar het verkooppunt.

•

Bewerk de verbindingsstukken van het
vulpatroon nooit met een tang of ander soort
gereedschap.

•

Zwavelzuur kan blindheid en zware
brandwonden veroorzaken.

Het vullen van de accu
• Controleer van tevoren altijd of het
vulpatroon geschikt is voor de desbetreffende
accu.
1.

Plaats de accu op een vlakke ondergrond en
verwijder de rode sealing strip.

2.

Haal het vulpatroon uit de verpakking en
verwijder de zwarte strip met kapjes (deze
wordt later gebruikt voor de afdichting van
de accu).

Het vullen van de accu
3. Plaats het vulpatroon ondersteboven zodanig
dat de afgedichte gedeeltes in lijn staan met
de zes vulpoorten. Druk vervolgens het
vulpatroon sterk genoeg naar beneden tot de
afdichtingen breken. Er moeten vervolgens
luchtbellen verschijnen in zowel éen van de
linkse vulpoorten als in éen van de rechtse
vulpoorten.
4. Controleer of er daadwerkelijk luchtbellen
opstijgen zoals besproken in stap 3. Wanneer
dit niet het geval is kunt u lichtjes op de
bodem van het vulpatroon slaan. Laat
vervolgens het vulpatroon 20 minuten of
langer in deze positie staan.
LET OP: Til het vulpatroon nooit
op, het vullen kan hierdoor
onderbroken worden.

Het vullen van de accu
5. Wanneer u er zeker van bent dat al het
accuzuur vanuit het vulpatroon in de accu is
gevloeid mag het vulpatroon worden
verwijderd uit de accu. Mocht al het accuzuur
nog niet in de accu zijn gevloeid dan kunt u
lichtjes op de onderkant van het vulpatroon
slaan.
6. Plaats tot slot de zwarte afdichtstrip in de
vulpoorten van de accu. Zorg dat deze stevig
worden aangebracht en dat de strip op
dezelfde hoogte zit als de deksel van de accu.

Het laden van de accu
• 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 2 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 3 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!

