GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN ACCU’S
SVP LEZEN VOOR GEBRUIK
Let op! Alle gegevens hebben betrekking op de toestand bij levering en optimale omstandigheden. Bij
veranderingen van de buitentemperatuur, luchtvochtigheid, hellingen, dalingen, ondergrond, gewicht
berijder, batterijtoestand, bandenspanning en achterstallig onderhoud kunnen de prestatieparameters
beperkt zijn.
Laad de accu(’s) altijd op na ieder gebruik. Het is van belang dat het opladen pas wordt beëindigd
wanneer de lader aangeeft dat de accu volledig vol is. De duur van het laden kan verschillen.
N.B.: Uit het oogpunt van veiligheid mag u de accu(’s) nooit langer dan 24 uur achtereen opladen.
Let op: Het is van belang dat de accu(’s) nooit compleet ontladen mogen worden.
Een (te) lage temperatuur heeft capaciteitsverlies tot gevolg. De accu(’s) conditioneren in de winter het beste
wanneer deze in een vorstvrije, verwarmde omgeving staan en tevens in deze omstandigheden worden opgeladen.
Indien de accu(’s) te diep ontladen zijn, dan zal de oplader de accu niet meer laden. Vervanging van de accu(’s)
is dan noodzakelijk. Mocht de accu(’s) over een langere periode niet worden gebruikt, dan dient u ervoor te zorgen
dat de accu(’s) tenminste eenmaal per twee weken worden opgeladen.
OPLADER
• Het opladen van de accu(‘s) dient uitsluitend met de bijgeleverde oplader te geschieden.
BANDENSPANNING
• Zorg voor een juiste bandenspanning: een spanning van minder dan het voorgeschreven aantal bar leidt tot
een verlies van actieradius. Controleer daarom zelf iedere maand de bandenspanning.
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GARANTIEVOORWAARDEN
• De accu’s worden geleverd met een garantie periode van 6 maanden met in acht name van de gebruiks- en
onderhoudsvoorschriften. Diepontlading valt niet onder de garantie.
• Bij het uitvoeren van reparaties en/of vervanging van de accu’s welke een direct gevolg zijn van ondeskundig
gebruik of het onvoldoende in acht nemen van de onderhoudsvoorschriften, behoudt Mango zich het recht
om van de hiervoor genoemde garantievoorwaarden af te wijken.

