GEBRUIKSNORMEN BOPARTS GELACCU.
Deze accu heeft een nominale spanning van 12 V, is hermetisch gesloten en geregeld door kleppen.
Het niveau van de elektrolytische vloeistof hoeft niet te worden gecontroleerd of aangevuld.
Ingeval de machine lange tijd niet werd gebruikt, moet de accu minstens elke drie manden worden
opgeladen.
VOORSCHRIFTEN
1. Lees de instructies voor het gebruik.
2. Ontploffingsgevaar. Alle accu’s ontwikkelen in de opladingsfase ontvlambare gassen die
kunnen leiden tot de ontploffing van de accu.
3. Draag een veiligheidsbril. De gassen kunnen letsels of blindheid veroorzaken.
4. Gevaar voor corrosie. Houd er rekening mee dat het elektrolyt een vloeistof is die verdund
werd met zwavelzuur, ingeval van contact met de huid, wassen met overvloedig water.
Ingeval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen en een arts raadplegen.
5. Tijdens het opladen worden vonken, vlammen en brandende sigaretten vermeden.
6. Buiten het bereik van kinderen houden.
7. Recycleerbaar product. Bevat lood. Niet achterlaten in het milieu en afdanken volgens de
geldende wetgevingen.
GEBRUIK
 De lijstdop op het bovenste deel van het deksel mag nooit worden verwijderd.
 Ingeval er zich scheuren in het monoblok, het deksel of de klemmen voordoen, of wanneer er
niet goed met de lijstdop van de kleppen is omgegaan, MOET DE ACCU WORDEN INGERUILD.
 Als de machine langer dan een maand niet wordt gebruikt, moet de accu uit de machine
worden gehaald en deze op een koele en veilige plaats worden bewaard.
 De accu altijd eerst helemaal opladen alvorens opnieuw te installeren.
 De accu altijd eerst helemaal opladen voordat deze voor het eerst wordt gebruikt, vooral
wanneer deze langere tijd opgeslagen is geweest.
 Tijdens de periodes dat de accu niet gebruikt wordt, de lading behouden met de speciale
behoudlader (indien voorzien).
OPLAADMETHODES
Om de oplaadconditie na te gaan, moet de spanning met een voltmeter gemeten worden. De accu
moet (na de oplading) minstens gedurende 12 uur in ruststand zijn geweest.
Wanneer de spanning met open circuit lager is dan 12,6 V, moet de accu worden bijgeladen.
Wanneer een accu gedurende een periode van langer dan 1 maand leeg wordt gelaten, zou deze er
schade van kunnen ondervinden.




Voor het opladen alleen een acculader met constante spanning gebruiken. De accu kan door
een standaard acculader (voor auto’s) worden beschadigd.
Controleren of de verbinding tussen de klemmetjes van de accu en de acculader correct is.
Voor het opladen moeten de hiernavolgende instructies worden opgevolgd.

Normale oplading (bij constante spanning):
Langzame oplading
Constante spanning
14,40 ÷ 14,70 V
Max. beginstroom
1,0 ÷ 4,0 A
Duur van de oplading
12 ÷ 24 h
Gebruik de snelle oplading alleen in noodgevallen.

Snelle oplading
14,40 ÷ 14,70 V
6,0 ÷ 9,0 A
6÷8h

Acculading in kritieke toestanden
Bij accu’s die aan diepe ontlading zijn onderworpen of die langere tijd ontladen zijn geweest (>15
dagen) wordt aangeraden de accu bij constante stroom gelijk aan 0,5 ÷ 1,0 A gedurende minstens 1012 uur op te laden en daarna verder te gaan met de langzame oplading (bij constante spanning) zoals
eerder is beschreven.
GARANTIEVOORWAARDEN
Ingeval van een verstoorde werking, moet de elektrische installatie van de machine gecontroleerd
worden en de eventueel ontladen accu opgeladen worden. Indien de accu na de oplading defect
blijkt, gelden de garantievoorwaarden van het verkooppunt. In ieder geval vervalt de garantie indien
het defect het gevolg is van een niet correct onderhoud of indien er geknoeid is met de accu.

