
FREEWAY
TROLLEYS  
HANDLEIDING

Alle PowaKaddy elektrische trolleys 
zijn bekroond met het Quiet Mark
(stilste product in haar soort)



      
BELANGRIJK- u moet uw accu volledig opladen voordat  u uw trolley gebruikt. Laad 
de accu altijd binnen 24 uur na elk gebruik. Als u dit niet doet, kan dit de levensduur 
van de accu verminderen. Zie paragraaf 6, accu gebruik, voor meer informatie.

Opmerking - uw lithium of lithium XL accu wordt in de trolley geplaatst voor transport. Verwijder de accu en zet 
deze aan met de aan/uit knop aan de onderzijde van de accu. De groene LED moet branden bij gebruik van de 
trolley en tijdens het opladen. (Zie paragraaf 2, Plugn’Play™ , voor het verwijderen van de accu)
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Aan de slag

Dank u voor de aankoop van de nieuwe PowaKaddy. Wij hopen dat u geniet van uw nieuwe trolley en we staan open voor uw 
feedback en opmerkingen. Lees deze instructies aandachtig door. Het juiste gebruik van de  accu is zeer belangrijk, lees hiervoor 
paragraaf  6, instructies over het gebruik van de accu.

Wanneer u uw nieuwe PowaKaddy ontvangt  bestaat deze uit:

Monteer de wielen door op de zwarte knop te drukken en het wiel op de as te duwen totdat deze met de  koppeling is verbonden. 
De wielen kunnen in twee posities op de as worden gezet: op de binnenste groef om met aandrijving verbonden te zijn, de 
buitenste groef kan worden gebruikt als vrijloop. Om het frame te openen, schuift u het rood gemarkeerde hendeldeel  naar voren 
om de hendel te ontgrendelen en het frame te openen zoals hieronder weergegeven.

Uw PowaKaddy beschikt over een innovatief  Plug’n’Play™ accu 
systeem. De accu wordt vergrendeld om de aansluiting over 
oneffen terrein te behouden. Zodra uw accu is opgeladen en 
trolley klaar staat kan de accu geplaatst worden.

•	 Plaats eerst de achterzijde van de accu.

•	 Druk de accu in de bak zodat deze aan de voorzijde 
vastklikt. De stroomvoorziening is nu automatisch 
aangesloten.

Als u de accu wilt verwijderen, drukt u op de vergrendeling aan 
de voorzijde, de voorkant van de accu optillen en uitnemen.

Opmerking: de lithium accu kan bij transport in de bak blijven. 
Zorg er wel voor dat u de accu eerst uit zet met behulp van de 
aan/uit knop aan de onderzijde. Het aanlaten van uw accu ( met 
de groene LED aan) kan leiden tot accu ontladen of het activeren 
van de trolley tijdens het transport.
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Uw trolley is vooraf afgesteld  om rechtuit te lopen. Als uw trolley afwijkt naar 
links of rechts kunt u dit zelf aanpassen door het losmaken van de voorwiel 
hendel en te draaien aan het verstelwieltje. Draai deze omhoog om de richting 
naar links te wijzigen en naar beneden naar rechts. Zodra u tevreden bent en 
de trolley rechtdoor loopt kan de hendel weer vergrendeld worden.

1 2
Voorwiel richting aanpassen3

1 x trolley | 1 x accu | 1 x oplader | 2 x wielen | 1 x handleiding
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PLUG ‘n’ PLAY ™



Stroom aanduiding:
Stroom aanduiding: geeft aan of er
stroom wordt geleverd aan de motor. 

Rood betekent uit. Druk op de aan/uit knop, het
groene lichtje brandt, de trolley is aan. 

Digitale snelheid instellen:
Draai de centrale bedieningsknop om de snelheid van de trolley aan te 
passen, van 0-9 wanneer de motor ingeschakeld is. Druk op de centrale 
bedieningsknop om de geselecteerde snelheid te onderbreken of te hervatten.

Accumeter:
Geeft de laadstatus van de accu weer.

De eenvoudige en intuïtieve bedieningselementen van FW3s zijn voorzien van 
een helder breedbeeldscherm en een verbeterde accumeter.

Stroom aanduiding:
Stroom aanduiding: geeft aan of er
stroom wordt geleverd aan de motor. 

Rood betekent uit. Druk op de aan/uit knop, het 
groene lichtje brandt, de trolley is aan. 

Centrale bedieningsknop: draai om de snelheid van de trolley aan te passen. 
Indrukken om de geselecteerde snelheid te onderbreken of te hervatten.

Stroom aanduiding

Accu meter

Digitale snelheid instellen

4 Besturingselementen:overzicht

Centrale bedieningsknop

Klok Digitale snelheid instellen

Stroom aanduidingUSB

Linker drukknop - druk hierop om te schakelen tussen klok/rondetijd en totale 
afstand/afgelegde rondeafstand

•	Totaal: Deze toont de totale afstand die door de trolley is afgelegd. Dit kan 
niet worden gereset.

•	Tijd: Dit toont de “aan” tijd van de trolley. Dit zal resetten wanneer de accu 
wordt losgekoppeld. 

•	Afstand: Deze toont de totale afstand die tijdens de ronde wordt afgelegd. 
Deze reset zichzelf wanneer de accu wordt losgekoppeld.

Linker functieknop

Centrale bedieningsknop

Rechter functieknop

De geheel nieuwe, stijlvolle FW5s beschikt over een fraaie fullcolor Multi-functie 
display, boordevol extra functies om uw spel te verbeteren.

Zodra uw accu is aangesloten is uw trolley klaar voor gebruik. De 
controlefuncties voor elk model zijn hieronder beschreven.

Digitale snelheid instellen:
Draai de centrale bedieningsknop om de snelheid van de trolley aan te 
passen, van 0-9 wanneer de motor ingeschakeld is. Druk op de centrale 
bedieningsknop om de geselecteerde snelheid te onderbreken of te hervatten.

Centrale bedieningsknop: draai om de snelheid van de trolley aan te passen. 
Indrukken om de geselecteerde snelheid te onderbreken of te hervatten.

Opmerking: de Freeway trolleys hebben  standaard  een energiebesparende 
modus voor alle modellen om de levensduur van de accu te verlengen. Als de 
trolley aanstaat,  maar er langer dan 20 minuten geen gebruik gemaakt wordt 
van de trolley, zal het scherm automatisch uitschakelen om energie te besparen. 
Wanneer u draaiknop aanraakt activeert het scherm weer.
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Uitleg van accumeter:
De accumeter op de FW5s is soortgelijk aan een auto brandstof meter: F (vol), ½ 
(half vol) & E (leeg). Er zijn vijf blauwe balken en afhankelijk van de laadtoestand 
van uw accu zullen een aantal balken oplichten. Wanneer een volledig opgeladen 
accu is aangesloten op de trolley zullen alle vijf blauwe balken oplichten. 

Naarmate je vordert in de ronde zal de binnenste balk van de meter dalen. 
Wanneer de balk volledig uit is, geeft het aan dat de batterij leeg is. Wanneer 
uw accu nieuw is, mag de balk gedurende de gehele ronde slechts  weinig 
teruglopen. Als uw accu ouder wordt, kun je meer ‘balk’ verliezen. 

Als de balk volledig uit is: (1) misschien is de accu niet volledig opgeladen 
geweest, of (2) uw accu nadert het einde van zijn gebruiksleven en moet 
binnenkort worden vervangen.

Automatische afstandsfunctie (ADF):
De ADF-functie is een handige manier om uw trolley een bepaalde afstand vooruit 
te sturen. (15, 30 of 45  meter) Bijvoorbeeld wanneer u de green nadert kunt u 
de trolley naar de volgende tee sturen als de route het toelaat. Let op: het is niet 
aan te raden om uw trolley onbeheerd over steil of ruw terrein te sturen. Activeren 
wanneer de trolley stilstaat:

1: Houd de centrale bedieningsknop ingedrukt tot ‘ ADF ‘ op het display verschijnt

2: Draai de bedieningsknop om de afstand te selecteren tussen 15 en 45 meter. 
 
3: Om de functie te starten, drukt u de bedieningsknop aan. De trolley kiest zelf 
snelheid 3.

4: Annuleren: draai de centrale bedienings knop naar  “00” en druk op de knop.

Rechter drukknop - druk hierop om te kiezen tussen yards of meters.

USB poort: aan de onderzijde van het handvat. Open het afdekplaatje om GPS 
of mobiele apparaten aan te sluiten en op te laden. De output is ca. 5V/500mA, 
geschikt voor de meeste apparaten.*

Waarschuwing!  Voor het gebruik van de ADF-functie dient u ervoor zorgen dat 
de route vrij is van eventuele obstakels. Om de afstandsfunctie te onderbreken 
tijdens de loop kan de aan/uit knop ingedrukt worden om de trolley te stoppen.

* Let op: ADF afstanden zijn bij benadering gebaseerd op vlakke terreinomstandigheden, bij een volledig 
opgeladen accu.  De gereden afstand kan worden beïnvloed door terreinomstandigheden, obstakels of helling, 
accuconditie en het gewicht van de golftas.

* USB uitgangsspanning 5V/500mA, compatibel met de meeste draagbare USB-apparaten. Controleer de 
gebruiksaanwijzing van uw apparaat voor gebruik. Powakaddy International Ltd. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
voor verlies van gegevens of schade door het gebruik van de oplaadpoort met een niet-compatibel apparaat.

Yards/meterADF-indicator ADF afstand

Rondetijd indicator

Indicator totaal/ronde-afstand Afstand

Klok

Accu meter

Fabrieksinstellingen:
Uw nieuwe FW5s trolley is klaar voor gebruik, maar er zijn een aantal instellingen 
die u kunt wijzigen in de programmeermodus. Om de programmeermodus te 
gebruiken:

1: Sluit de accu aan op de trolley.

2: Met de trolley aan worden de standaard instellingen getoond;  houd nu beide 
functieknoppen (L en R) 3 seconden ingedrukt: de belangrijkste functies op het 
scherm worden gestart met de klok die in de linkerbovenhoek van het scherm 
knippert.

3: Druk op de rechter functieknop om door de opties te bladeren.

4: Selecteer of wijzig de optie door de centrale controle knop te drukken en draai 
hieraan om de instelling aan te passen.

5: Houd beide functieknoppen ingedrukt om op te slaan en af te sluiten na 
het veranderen van (alle) instellingen. Het display zal dan terugkeren naar de 
standaard display.



Stroom aanduiding:
Stroom aanduiding: geeft aan of er
stroom wordt geleverd aan de motor. 

Rood betekent uit. Druk op de aan/uit knop, het
groene lichtje brandt, de trolley is aan. 

     

Drive, Approach,Totaal 
afgelegde

Yards / Meter

Default Display

Klok Digitale snelheid instellen

Stroom aanduidingAfstandsmeting

Competitie modus

Aan
Uit

Rechter functietoets - druk hierop om te kiezen tussen  de klok, totale speeltijd 
en verbruikte calorieën.

•	Tijd: de tijd wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm. 
Hiermee wordt de huidige tijd weergegeven. Voor het aanpassen van de tijd:  Zie 
fabrieksinstellingen hieronder.

•	De speeltijd: zichtbaar in  “aan” tijd van de trolley. Dit zal resetten wanneer de 
accu wordt losgekoppeld.

•	Totaal afgelegde afstand: toont de totale afstand die tijdens de ronde is 
afgelegd. Dit zal resetten wanneer de accu wordt losgekoppeld.

•	Calorieën: This feature displays the approx. calories burned during your round of 
golf. This total will be reset when the battery is removed.

•	Approach: gebruik deze om uw “approach” afstand te meten. Reset uw 
“approach” meting (selecteer “approach”  en druk op de linker functieknop om 
te resetten) en gebruik hierbij ook de dichtstbijzijnde fairway afstandmarker. De 
afstand tot de green is zo uit te rekenen.

Linker functieknop - druk hierop voor de verschillende (tussen)afstandmetingen.

Drive: Reset voor het verlaten van de tee om uw drive-afstand te meten *. 
Om te resetten: houd de linker functieknop even ingedrukt ( dit reset ook de 
approachafstand).       
* Let op: de drive afstand die wordt weergegeven, is de afstand afgelegd door de trolley als deze aan staat. De totale afstand 
kan ook worden beïnvloed door de ‘downhill’ afdaling en als de achterwielen eventueel glijden op natte of losse grond.

De FW7s, met de nieuwste technologie en fraaie styling, heeft een krachtige 230W 
motor en een helder multi-functie LCD-scherm. De trolley heeft oa. afstands-
meetfuncties, een calorieteller en USB laadoptie.

Alle fabrieksinstellingen zijn hieronder beschreven:

Tijd: de klok knippert: draai aan de aan/uit knop voor het gewenste cijfer en druk in 
om elk cijfer op te slaan.

COMP modus: druk op de aan/uit knop om de ‘ competitie ‘ modus aan of uit te 
schakelen. Aan: maakt de ADF en afstandmeet -functies  onbruikbaar.

Beveiligingspincode: met het hangslotpictogram kunt u de PIN-functie in-en 
uitschakelen door op de centrale aan/uit knop te drukken. Draai en druk om 
uw eigen 4-cijferige code in te stellen, sla elk cijfer op door op de aan/uit knop 
te drukken. Herhaal dit voor elk cijfer en houd beide knoppen ingedrukt om de 
nieuwe pincode op te slaan.

Let op: als u een pincode heeft ingesteld, zal dit elke keer worden gevraagd als u 
de trolley aanzet. Mocht u de pincode zijn vergeten, dan kunt u gebruik maken van 
de standaard fabrieks PIN: 7921 

Digitale snelheid instellen:
Draai de centrale bedieningsknop om de snelheid van de trolley aan te 
passen, van 0-9 wanneer de motor ingeschakeld is. Druk op de centrale 
bedieningsknop om de geselecteerde snelheid te onderbreken of te hervatten.

Centrale bedieningsknop: draai om de snelheid van de trolley aan te passen. 
Indrukken om de geselecteerde snelheid te onderbreken of te hervatten.

USB poort: aan de onderzijde van het handvat. Open het afdekplaatje om GPS 
of mobiele apparaten aan te sluiten en op te laden. De output is ca. 5V/500mA, 
geschikt voor de meeste apparaten.*

* USB uitgangsspanning 5V/500mA, compatibel met de meeste draagbare USB-apparaten. Controleer de gebruiksaanwijzing van 
uw apparaat voor gebruik. Powakaddy International Ltd. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van gegevens of 
schade door het gebruik van de oplaadpoort met een niet-compatibel apparaat.

Linker functieknop

Centrale bedieningsknop

Rechter functieknop



USB Automatische afstandsfunctie

Calorieën verbrand

Klok

Competitie modus

Accu meter

Alle fabrieksinstellingen zijn hieronder beschreven:

Tijd: de klok knippert: draai aan de aan/uit knop voor het gewenste cijfer en druk 
in om elk cijfer op te slaan.

Afstandseenheid: : Hiermee wijzigt u de meet-en ADF-functies naar meter en km. 
Druk op de centrale bedieningsknop om de opties te selecteren.

COMP modus: druk op de aan/uit knop om de ‘ competitie ‘ modus aan of uit te 
schakelen. Aan: maakt de ADF en afstandmeet -functies  onbruikbaar.

Automatische afstandsfunctie (ADF):
De ADF-functie is een handige manier om uw trolley een bepaalde afstand vooruit 
te sturen. (5 en 50 meter) Bijvoorbeeld wanneer u de green nadert kunt u de 
trolley naar de volgende tee sturen als de route het toelaat. Let op: het is niet aan 
te raden om uw trolley onbeheerd over steil of ruw terrein te sturen. Activeren 
wanneer de trolley stilstaat:

1: Houd de centrale bedieningsknop ingedrukt tot ‘ ADF ‘ op het display verschijnt

2: Draai de bedieningsknop om de afstand te selecteren tussen 5 en 50 meter. 
 
3: Om de functie te starten, drukt u de bedieningsknop aan. De trolley kiest zelf 
snelheid 3.

4: Annuleren: draai de centrale bedienings knop naar  “00” en druk op de knop.

Waarschuwing!  Voor het gebruik van de ADF-functie dient u ervoor zorgen dat 
de route vrij is van eventuele obstakels. Om de afstandsfunctie te onderbreken 
tijdens de loop kan de aan/uit knop ingedrukt worden om de trolley te stoppen.

* Let op: ADF afstanden zijn bij benadering gebaseerd op vlakke terreinomstandigheden, bij een volledig 
opgeladen accu. De gereden afstand kan worden beïnvloed door terreinomstandigheden, obstakels of helling, 
accuconditie en het gewicht van de golftas.

Uitleg van accumeter:
De accumeter op de FW7s is soortgelijk aan een auto brandstof meter: F (vol), ½ 
(half vol) & E (leeg). Er zijn vijf blauwe balken en afhankelijk van de laadtoestand 
van uw accu zullen een aantal balken oplichten. Wanneer een volledig opgeladen 
accu is aangesloten op de trolley zullen alle vijf blauwe balken oplichten. 

Naarmate je vordert in de ronde zal de binnenste balk van de meter dalen. 
Wanneer de balk volledig uit is, geeft het aan dat de batterij leeg is. Wanneer 
uw accu nieuw is, mag de balk gedurende de gehele ronde slechts  weinig 
teruglopen. Als uw accu ouder wordt, kun je meer ‘balk’ verliezen. 

Als de balk volledig uit is: (1) misschien is de accu niet volledig opgeladen 
geweest, of (2) uw accu nadert het einde van zijn gebruiksleven en moet 
binnenkort worden vervangen.

Fabrieksinstellingen:
Uw nieuwe FW7s trolley is klaar voor gebruik, maar er zijn een aantal instellingen 
die u kunt wijzigen in de programmeermodus. Om de programmeermodus te 
gebruiken:

1: Sluit de accu aan op de trolley.

2: Met de trolley aan worden de standaard instellingen getoond;  houd nu beide 
functieknoppen (L en R) 3 seconden ingedrukt: de belangrijkste functies op het 
scherm worden gestart met de klok die in de linkerbovenhoek van het scherm 
knippert.

3: Druk op de rechter functieknop om door de opties te bladeren.

4: Selecteer of wijzig de optie door de centrale controle knop te drukken en draai 
hieraan om de instelling aan te passen.

5: Houd beide functieknoppen ingedrukt om op te slaan en af te sluiten na 
het veranderen van (alle) instellingen. Het display zal dan terugkeren naar de 
standaard display.



5 Elektronisch remsysteem

Het elektronische remsysteem is een optionele extra in de PowaKaddy 
modellen. De EBS heeft het extra voordeel van een elektronisch remsysteem 
(EBS) voor controle bij afdaling van een heuvel:  de ultieme machine voor alle 
omstandigheden.

Om de rem-functie te activeren:

1: Zorg ervoor dat de motor (de stroom)  is ingeschakeld.

2: Draai de bedieningsknop linksom totdat u naar – 1 (2,3) gaat. Het EBS-logo 
verschijnt naast de aan-stand om aan te geven dat de remmende functie, 
die wordt weergegeven met  -  1, 2 en 3, wordt toegepast. - 3 is de hoogste 
weerstand.

3: Draai de knop rechtsom om terug te keren naar de normale 
snelheidsinstellingen. 

Opmerking: u hoeft de trolley niet stil te zetten om de EBS remfunctie aan te 
zetten.

Waarschuwing! EBS is een hulp-remsysteem voor een afdaling, geen 100% parkeerrem. De trolley moet aan staan en de 
wielen moeten verbonden zijn met de koppelingen op de as om te functioneren. Het aandrijfsysteem maakt gebruik van een 
‘limited slip’ differentieel bij het remmen, waardoor de trolley wendbaar blijft. Probeer te voorkomen dat een steile heuvel 
schuin afgereden wordt, omdat dan alleen het onderste wiel remt, en het hogere wiel kan gaan glijden. Als uw trolley tractie 
verliest en de wielen beginnen te slippen, pas dan zelf meer druk toe op het handvat om de tractie van beide wielen te verho-
gen. Voer de remkracht geleidelijk op als je afdaalt op een helling.

Let op:  natte of losse grond kan leiden tot blokkering en glijden van de wielen op steile hellingen. Houd altijd een stevige grip 
op het handvat  bij gebruik van de maximale remkracht, om controle te houden en eventueel letsel of schade te voorkomen.

EBS-symbool geeft aan dat de remmende 
functie actief is

Beveiligingspincode: met het hangslotpictogram kunt u de PIN-functie in-en 
uitschakelen door op de centrale aan/uit knop te drukken. Draai en druk om 
uw eigen 4-cijferige code in te stellen, sla elk cijfer op door op de aan/uit knop 
te drukken. Herhaal dit voor elk cijfer en houd beide knoppen ingedrukt om de 
nieuwe pincode op te slaan.

Let op: als u een pincode heeft ingesteld, zal dit elke keer worden gevraagd als 
u de trolley aanzet. Mocht u de pincode zijn vergeten, dan kunt u gebruik maken 
van de standaard fabrieks PIN: 7921 

PIN functieAfstandsmeting

Mocht u een probleem ondervinden met uw PowaKaddy product, ga dan naar www.powakaddy.com/support of  neem contact op met uw dealer.

Onderhoud

Gebruik nooit een hogedruk reiniger, noch geheel onderdompelen in water, om de trolley schoon te maken. Af en toe de 
wielen verwijderen en wat vet aanbrengen op de as en andere bewegende delen.

Het serienummer van uw trolley kan worden gevonden aan de onderzijde van de centrale buis. Schrijf dit serienummer op in uw 
gebruiksaanwijzing, hierboven.

Uw PowaKaddy Freeway trolley is eenvoudig te onderhouden.

SN:



Accu onderhoud

P/N:00937-01-11
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Uw PowaKaddy trolley is voorzien van een innovatief  Plug’n’Play™ 
accusysteem. Lees de aanwijzingen hierover zorgvuldig om de 
levensduur van de accu optimaal te kunnen benutten.

Beschikbare accu’s:

      18 holes lithium      36 holes lithium (XL)

* In normale omstandigheden zullen de XL accu’s  36 holes ‘lopen’ 
bij gebruik op een PowaKaddy trolley. Omstandigheden zoals lange 
of uitzonderlijk heuvelachtige banen, (zeer) natte grond en zeer zware 
golftassen  kunnen het bereik van de accu verminderen.

Belangrijke veiligheidsinformatie over accu’s & laders

Dompel de accu nooit onder in water.Never leave the battery in the trolley when cleaning the frame.

Laat de accu nooit in de trolley zitten bij het schoonmaken van het frame.

Gebruik de accu niet (ook niet opladen) als u vermoedt dat uw lithium accu  water heeft binnengekregen.

Gebruik de lader of de accu nooit als de contacten of behuizing beschadigd zijn.

Het laten vallen van de accu kan de cellen of de elektronica-componenten inwendig beschadigen. 

EEN LITHIUM ACCU DIE IS ONDERGEDOMPELD IN WATER OF ZICHTBARE SCHADE HEEFT, IS EEN BRANDGEVAARLIJK . 
GEBRUIK DE ACCU NIET. Plaats buitenshuis in een niet-brandbare container, ver weg van brandbaar materiaal. LAAD DE ACCU 
NIET OP. Als u een servicebedrijf  raadpleegt, moet u uitleggen wat er is gebeurd. Wij raden u aan om de accu veilig te verwijderen 
via uw lokale recycling centrum. 

Vermijd het opladen van uw lithium accu  in temperaturen onder de 0 ˚ C of het blootstellen van de accu aan temperaturen onder -5 
˚ C of hoger dan 40 ˚ C.

Plaats de lader altijd op een hard, plat en hittebestendig oppervlak. Niet omwikkelen of  afdekken, de lader ontwikkelt warmte 
tijdens het gebruik. 

Stel de lader nooit bloot aan regen, mist of andere vochtige omstandigheden. Als u vermoedt dat dit gebeurd is, gebruik de lader 
dan niet.

Laad uw accu alleen op met de juiste PowaKaddy lader die bij de accu is meegeleverd.

Nooit uw accu ontladen anders dan met normaal gebruik op de trolley.

Neem altijd contact op met uw luchtvaartmaatschappij als u accu’s wil vervoeren per vliegtuig.

Plaats uw accu en oplader op een harde ondergrond en sluit de accu en lader eerst aan voordat u het netsnoer aansluit . 

Laad uw Plug’n’Play Lithium accu alleen op als de groene LED brandt. De accu-schakelaar moet AAN staan.

De lader heeft 2 indicatorlampjes om de status van de accu aan te geven tijdens het het laadproces. Bij het aansluiten van een 
ontladen accu zal het rode lampje oplichten om aan te geven dat het (bulk)laadproces gestart is. Wanneer dit proces voltooid is, zal 
het groene lampje gaan branden. De accu kan van de lader afgekoppeld worden. 

Laat de lader niet aangesloten op de accu, terwijl het netsnoer niet aangesloten  is op de netspanning. (accu loopt leeg)

Wij raden u aan uw accu op te laden binnen 24 uur na elk gebruik, ongeacht de hoeveelheid  gespeelde holes.

Opladen kan tot 7 uur duren voor een lithium accu, afhankelijk van de capaciteit van de batterij en de diepte van de ontlading. 

Laat uw accu nooit voor langere periode in een ontladen toestand staan, zal de levensduur  van de accu verminderen en uw lader 
kan eventueel niet in staat zijn om deze opnieuw te laden.

Als de accu niet wordt gebruikt voor lange periodes, dan is ons advies deze op te slaan op een koele, droge plaats. Zorg ervoor dat 
de accu volledig is opgeladen  en laad indien mogelijk de accu elke maand een keer.

Zorg ervoor dat de groene led (aan) van uw lithium accu uit is tijdens het transport (in de auto).

Raadpleeg de productetiketten op uw accu en oplader voor meer informatie. 

Als de accu ‘op’ is, deponeer deze dan bij uw lokale recycling centrum.

Opladen van uw lithium accu

Lithium accu 18/36 holes

Isolatie knop 
LED-indicator

Uit

Aan

PLUG ‘n’ PLAY ™


