
 

 

Instructies voor het gebruik 
 

Voor gebruik dient de accu opgeladen te worden. 

Om de accu optimaal te laten functioneren dient deze de eerst drie/vier keer volledig 

opgeladen en ontladen te worden.  

Tijdens de eerste laadcyclus kan het voorkomen dat de lader reeds na 10-15 minuten aangeeft 

dat het laden voltooid is. U dient de accu even uit de lader te halen en hem er daarna weer 

terug te inzetten. Het laden zal hervat worden. 

Ook kan het voorkomen dat na de eerste keer laden de accu weer snel leeg is. Na drie of vier 

laadcycli bereikt de accu zijn optimale capaciteit. 

Het opladen kan het beste geschieden bij kamertemperatuur. Tijdens het laden wordt de accu 

warm. Dit is normaal. 

Een opgeladen accu verliest langzaam zijn lading. Laat de accu niet in het apparaat of in de 

lader zitten wanneer deze niet wordt gebruikt. Bewaar de accu droog en bij 

kamertemperatuur.  
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