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in deze handleiding vindt u informatie over de bediening en verzor-
ging van uw accu en de bijbehorende lader.  Lees zorgvuldig deze 
handleiding en alle veiligheidsinstructies door voor het eerste la-
den en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

BESTE KLANT,

ACCU & LADER
VOOR JAM2 7-SERIES



1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

       WAARSCHUWINGEN 

ERNSTIGE LETSELS OP BASIS VAN FOUTIEVE BEDIENING.
Kinderen en personen die op basis van hun fysieke, zintuiglijke of 
geestelijke vermogen of hun onervarenheid of onkunde niet daartoe 
in staat zijn, mogen accu en lader zonder toezicht of aanwijzing door 
een verantwoordelijke persoon niet gebruiken.

ERNSTIGE KNELLINGEN ALS GEVOLG VAN ONOPZETTELIJK BE-
DIENEN VAN DE AAN-TOETS.
Verwijder de accu alvorens u instellingen of reinigingen aan de Pede-
lec uitvoert of deze transporteert.

ERNSTIGE BRANDWONDEN ALS GEVOLG VAN EXPLOSIES EN/OF 
BRANDEN.
• Gebruik voor uw fiets enkel de originele, daarvoor 
goedgekeurde accu.
•  Laad uw accu enkel op met de originele, 
daarvoor goedgekeurde lader.
• Gebruik of laad geen beschadigde accu. Nooit een beschadigde 
accu zelf transporteren of aan commerciële derden voor het trans-
port overlaten. Neem contact op met uw erkende servicewerkplaats.
• Gebruik de lader niet indien u schade vaststelt. Controleer voor elk 
gebruik de behuizing, kabel en stekker.

• Houd accu’s uit de buurt van grote hitte (bijv. vuur, radiatoren, sterke 
zonnestralen).
• Zorg bij het laden voor voldoende ventilatie en plaats accu en lader 
daarbij niet in de buurt van of op brandbare materialen (bijv. papier, 
textiel, etc.). Dat geldt ook wanneer de accu in de Pedelec wordt opge-
laden. Stel de Pedelec in dat geval zo op dat een eventuele brand zich 
niet snel uitbreiden kan (opgelet met tapijtvloeren!).
• De lader en accu mogen tijdens het laden niet worden afgedekt.
• Laad accu’s nooit zonder toezicht.
• Open noch accu, noch lader.
•  Bewaar accu's niet op een plaats waar ze kortsluiting met elkaar 
kunnen veroorzaken of waar door andere geleidende materialen 
(schroeven, paperclips, sleutels, munten, spijkers of andere kleine 
metalen voorwerpen) kortsluiting kan optreden.
• Stel accu’s niet bloot aan mechanische schokken, daarbij kunnen 
deze worden beschadigd.
•  Als er rook uit de accu komt, moet deze - wanneer het nog mogelijk 
is - in de open lucht worden getransporteerd en in het beste geval in 
een zandkist uitbranden. Pas op dat u de rook niet inademt en bel de 
brandweer.
• De lader is alleen voor gebruik binnenshuis bedoeld. Houd de lader 
uit de buurt van regen en vocht. Gebruik de lader op een droge onder-
grond. Als er water in de lader is terechtgekomen, trek dan meteen 
de stekker uit het stopcontact en laat de lader door een erkende ser-
vicewerkplaats controleren.



ACCUKNOP

DISPLAY

LAADPOORT

       VOORZICHTIG

LICHTE LETSELS ALS GEVOLG VAN BESCHADIGING OF FOUTIEVE 
BEDIENING.
• Als er dampen uit de accu komen, kunnen ademhalingswegen 
worden geprikkeld. Voer in dit geval frisse lucht aan en raadpleeg bij 
klachten een arts.
• Als er vloeistof uit de accu lekt en op uw huid loopt, kan dit de huid 
irriteren. Verwijder de vloeistof met water van uw huid. Als er accu-
vloeistof in uw ogen komt, spoel de ogen dan met veel water en zoek 
bovendien medische hulp.

INSTRUCTIE

TOESTELSCHADE WEGENS TE HOGE SPANNING.
Accu's zijn onderworpen aan de vereisten van de wet voor vervoer 
van gevaarlijke goederen. Ze kunnen door de privé gebruiker zonder 
verdere voorwaarden op straat vervoerd worden. Bij vervoer door 
commerciële derden (bijv. luchtvervoer, expeditie- of logistieke on-
derneming) moeten bijzondere vereisten voor de verpakking en aan-
duiding nageleefd worden. Voor vragen over transport kunt u contact 
opnemen met uw vakhandelaar.

ACCU
Artikelnummers   
Nominale spanning
Nominale capaciteit
Energie
Toegelaten omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens het laden
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens het opslaan
Gewicht, ca.
Beveiligingsklasse

170822001 I 10INR22/71-4
36 V

19,6 Ah
720 Wh

-10°C - 40°C
0°C - 40°C
0°C - 20°C

4 kg
IPX5

2. TECHNISCHE GEGEVENS



ACCUKNOP

DISPLAY

NETSNOER

NETSTEKKER

LED-LAADINDICATIE

ACCUKABEL MET LAADSTEKKER

LADER
Item nummer   
Nominale spanning
Frequentie
Accu-laadspanning
Laadstroom (max.)
Laadtijd (ca.)
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens het laden
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens het opslaan

BC222360040
90 – 240 V

50/60 Hz
42 V
4 A

ca. 5 uur
0 °C – 40 °C

-20 °C – 65 °C

2. TECHNISCHE GEGEVENS 3. ACCU

DISPLAY EN ACCUKNOP

Als u de accuknop indrukt, krijgt u aan de hand van het aantal ke-
ren en type knipperen informatie over de status van de accu.



3.1 LAADTOESTAND

Druk in rusttoestand kort op de accuknop.

DISPLAY BESCHRIJVING 

4 LED’s branden

3 LED’s branden

2 LED’s branden

1 LED brandt

1 LED knippert

LAADSTATUS

80 - 100 %

60 - 80 %

40 - 60 %

20 - 40 %

0 - 20 %

3.2 CAPACITEIT

INFORMATIE
De capaciteit geeft de hoeveelheid elektrische lading aan die de accu 
kan leveren of kan opslaan. De capaciteit wordt aangegeven in amp-
ère-uur (Ah). Ook bij juist gebruik neemt de capaciteit na verloop van 
tijd af door chemische reacties (veroudering). De capaciteit neemt bij-
voorbeeld bij elke laadcyclus iets af. Een accu veroudert ook in lichte 
mate, wanneer u deze niet gebruikt.

Accuknop indrukken. 
De maximaal beschikbare capaciteit van uw accu wordt 
weergegeven.

3.3. SLAAPSTAND

INFORMATIE
Om het zogenaamde diepontladen te vermijden, schakelt het Batterij 
Management Systeem (BMS) de accu in de slaapstand. Afhankelijk 
van de laadstatus gaat uw accu na 48 uur in de slaapstand.

UIT DE SLAAPSTAND ONTWAKEN
Als de accu in slaapstand staat, kunt u deze heel eenvoudig weer op-
wekken door kort op de accuknop te drukken.



4. ACCU LADEN

INFORMATIE
De accu kan tijdens het laden in de Pedelec blijven zitten. U kunt de 
accu ook verwijderen en buiten de Pedelec opladen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sluit het netsnoer aan op de lader.

Als de accu in de fiets geladen wordt, nu de afdekklep van de 
laadbus opzij klappen. Dan de laadstekker met de laad-
bus van de accu verbinden, tot deze vastklikt. 

Steek de netstekker in een stopcontact. De LED op de lader 
brandt continu rood. De laadstand wordt weergegeven.

Als de accu helemaal opgeladen is, schakelt de lader uit. De LED 
op de lader brandt constant groen. Dan gaan de LEDS uit.

Trek de netstekker na beëindigen van het laden 
uit het stopcontact.

Trek de laadstekker uit de aansluiting van de accu.

AFDEKKLEP OPENEN

4.1 DISPLAY OP DE ACCU TIJDENS HET LADEN

DISPLAY BESCHRIJVING 

4 LED’s branden

3 LED’s branden

2 LED’s branden

1 LED brandt

1 LED knippert

LAADSTATUS

80 - 100 %

60 - 80 %

40 - 60 %

20 - 40 %

0 - 20 %

LAADSTEKKER IN 
LAADBUS STEKEN



5. ACCU VERWIJDEREN EN PLAATSEN

5.1 ACCU VERWIJDEREN

1.

2.

3.Afdekklep openen.

De accu van onderen goed vasthouden. Bout met een 6mm-in-
bussleutel tegen de klok in draaien en uittrekken.

Trek de accu uit de onderbuis.



5. ACCU VERWIJDEREN EN PLAATSEN

5.2 ACCU PLAATSEN

2.

3.

1. Bout in de opening schuiven en met een momentsleutel (inbus-
sleutel 6mm) met 6Nm met de klok mee aandraaien.

Afdekklep sluiten.

Accu in de onderbuis schuiven.



6. REINIGING

       WAARSCHUWING

ERNSTIG LETSEL DOOR ELEKTRISCHE SCHOK
Alvorens accu en/of lader moeten worden gereinigd, moeten deze van 
het stroomnetwerk worden losgekoppeld.

INSTRUCTIE

SCHADE AAN DE ELEKTRONICA DOOR WATERINLAAT.
De fiets en zijn componenten niet in water dompelen, niet met een 
waterslang afspuiten en niet met een hogedrukreiniger schoonma-
ken. Hoewel de onderdelen afgedicht zijn, kan dit schade veroorza-
ken.

BESCHADIGDE OPPERVLAKKEN DOOR FOUTIEVE REINIGING.
Gebruik voor de reiniging geen schurende reinigingsmiddelen of mid-
delen die alcohol of oplosmiddel bevatten. Evenzeer geen ruwe spons 
of borstels gebruiken.

6. 1 REINIGING VAN DE ACCU

       WAARSCHUWING

ERNSTIGE KNELLINGEN ALS GEVOLG VAN ONOPZETTELIJK BE-
DIENEN VAN DE AAN-TOETS.
Verwijder de accu alvorens u deze reinigt.

6. 2 REINIGING VAN DE LADER

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

Verwijder de accu uit de Pedelec en van de lader.

Maak de behuizing met een licht bevochtigde, 
zachte doek schoon.

Als de aansluitingen van de accu vuil zijn, reinig 
deze met een droge, zachte doek.

Trek de laadstekker uit de aansluiting.

Trek de stekker uit het stopcontact.

Maak de behuizing met een licht bevochtigde, 
zachte doek schoon.

Als de aansluitingen vuil zijn, reinig deze dan met 
een droge, zachte doek.



7. BEWAREN

7.1 BEWAREN VAN DE ACCU

7.2 BEWAREN VAN DE LADER

Bewaar de accu op een droge en koele plaats. De accu mag niet 
aan rechtstreeks zonlicht worden blootgesteld.

1.

2.

Verwijder de accu uit de Pedelec.

Bewaar de accu op een droge en koele plaats. 
De opslagtemperatuur moet tussen 0 °C en 20 °C liggen. 
De accu mag niet aan rechtstreeks zonlicht worden blootgesteld.



8. PROBLEEMOPLOSSING

8. 1 ACCU

BESCHRIJVING

Accu wordt warm tijdens het laden

Accu kan niet worden opgeladen

Accu is beschadigd

OORZAAK

Te hoge omgevingstemperatuur

Beschadigde accu

Te hoge of te lage omgevingstemperatuur

Beschadigde accu

Lader defect

Ongeluk of val met de Pedelec of accu
is eraf gevallen.

OPLOSSING

Onderbreek onmiddellijk het laadproces en laat de accu af-
koelen. Laad daarna in een koelere omgeving op. Treedt het 
probleem nog steeds op, neem dan contact op met uw erken-
de servicewerkplaats. Eventueel moet u de accu vervangen.

Beschadigde accu's mogen niet meer opgeladen of gebruikt 
worden. Neem contact op met uw erkende servicewerk-
plaats. Eventueel moet u de accu vervangen.

U kunt de accu laden bij omgevingstemperaturen tussen 0°C 
en 40°C laden.

Beschadigde accu's mogen niet meer opgeladen of gebruikt 
worden. Neem contact op met uw erkende servicewerk-
plaats. Eventueel moet u de accu vervangen.

Laat uw lader controleren door een vakhandelaar, eventueel 
moet de lader worden vervangen.

Beschadigde accu's mogen niet meer opgeladen of gebruikt 
worden. Neem contact op met uw erkende servicewerk-
plaats. Eventueel moet u de accu vervangen.
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