10 Instructietips
voor de accu van
uw scootmobiel
Zorg voor een lange levensduur en goede werking van uw scootmobiel!
Volg de 10 belangrijke instructietips voor het opladen van de accu’s.

1.

NIEUWE ACCU’S:

Altijd eerst
volledig opladen

2x
100%

2.

Capaciteit is in het begin nog niet
volledig. Eerst enkele malen
volledig opladen, voordat u langere
afstanden kunt rijden.

100%

DAGELIJKS GEBRUIK:

3.

WEKELIJKS GEBRUIK:

Laad de accu
volledig op. Bij
voorkeur ’s nachts.

Laad de accu 1x per
week volledig op.

1x
100%

4.

Gebruik de meegeleverde oplader
altijd binnen. Stel
de oplader nooit
bloot aan regen of
vocht.

5.
Zorg dat alle ventilatieopeningen van de lader
tijdens het laden vrij zijn.

LET OP: BIJ ONJUIST LADEN,
VERVALT DE GARANTIE OP DE ACCU’S!
Uw hulpmiddelenspecialist

6.

8.

Maak altijd de
laadcyclus af.
Zeker als de accu
helemaal leeg is
(rood lampje).
De accu is vol
als groen lampje
brandt.

HEEFT SCOOTMOBIEL EEN
TIJD STIL GESTAAN:

7.
15-28º Laad de accu op bij

temperatuur tussen
minimaal 15 en
maximaal 28 °C.

9.

RIJDT U ’S WINTERS NIET:
Uw scootmobiel
altijd aan de
oplader aansluiten.

Accu’s kunnen ‘lui’
worden. Door
gebruik activeert u
ze weer. Laad ze na
gebruik meteen weer
op. Ook al heeft u
slechts korte afstand
gereden.

10.

HAAL DE SCOOTMOBIEL VEILIG
VAN DE LADER:
Eerst netsnoer uit
stopcontact

Daarna laadplug uit
scootmobiel

EXTRA TIPS VOOR LANGER
RIJPLEZIER:
1. Rijd niet met (te) zachte banden.
2. Probeer zoveel mogelijk te blijven rijden
in plaats van steeds optrekken en stoppen.
3. Sluit geen andere verbruikers, zoals radio,
op de accu aan.
4. Vervoer geen zware dingen met uw
scootmobiel (ook niet met een aanhanger).
5. Bij lage temperaturen kunt u minder lange
afstanden afleggen. Bij hoge temperaturen
kunt u grotere afstanden afleggen.
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