
G7 EXO 

VOORZORGSMAATREGELEN
Lees alle gebruiks- en veiligheidsvoorschriften voordat u de lader 
gebruikt. 

LET OP:  Veiligheidsvoorschriften moeten nageleefd worden om 
persoonlijk letsel, elektrische schokken of het ontploffen van de batterij 
te voorkomen.

 � Deze lader mag alleen gebruikt worden met een Blackline Safety 
oplaadbaar lithium-ijzerfosfaat G7 EXO batterijpakket. Niet gebruiken 
met een loodzuur of ander type oplaadbare batterij. Gebruik met 
andere types batterijen kan schade of ontploffing veroorzaken.

 � Laat GEEN metalen gereedschap of persoonlijke items op de batterij 
terminals vallen

 � De aan/uit schakelaar van de lader moet op Uit staan en de stekker 
moet uit het stopcontact worden getrokken voordat de batterij wordt 
aangesloten

 � Sluit de lader aan op een geaard AC-stopcontact
 � Gebruik de lader alleen in een voldoende geventileerde omgeving
 � De lader niet gebruiken in een gevaarlijke of explosieve omgeving. 

Het batterijpakket niet verwijderen uit of aansluiten op G7 EXO in een 
gevaarlijke of explosieve omgeving.

 � De lader NIET gebruiken in een vochtige of natte omgeving
 � Gebruik een lader voor een batterij tegelijk. NIET in serie of parallel 

aansluiten
 � De lader NIET gebruiken als de behuizing of de kabels beschadigd 

zijn
 � Zorg dat de kabels geen risico op schade of struikelen veroorzaken
 � Plaats de lader op een veilige ondergrond om vallen te voorkomen, 

buiten bereik van kinderen houden
 � Probeer GEEN onderhoud of reparaties uit te voeren. Neem contact 

op met Blackline Safety in geval van garantieclaims.

Modellen
Noord-Amerika:  103574, 3.65 VDC, 25 Amp, LiFePO lader, 115 VAC, Noord-Amerikaanse AC-plug 
Europa:   103575, 3.65 VDC, 25 Amp, LiFePO lader, 230 VAC, EU AC-plug 
Europa:   103576, 3.65 VDC, 25 amp, LiFePO lader, 230 VAC, Australische AC-plug 
Verenigd Koninkrijk: 103577, 3.65 VDC, 25 Amp, LiFePO lader, 230 VAC, UK AC-plug

ALGEMEEN GEBRUIK
Constante stroom - constant voltage LiFePO lader

LED laadsequentie verklikkerlampjes
Op de eindplaat naast het DC stroomsnoer en ventilator.

LED1 (links): Rood – AC stroom aangesloten, stroomschakelaar op Aan 
LED2 (rechts): Groen - Lader niet aangesloten / geen lading of mogelijk 
een gesprongen output zekering 
LED2 (rechts): Amber – Bezig met laden, constante stroom – constant 
voltage, ventilator aan 
LED2 (rechts): Groen - Batterij opgeladen, ventilator uit 

Lader veiligheidsfuncties
 � Revers polariteit bescherming
 � Kortsluitingsbescherming
 � Overhittingsbescherming (stroom reduceren)
 � Koelventilator

Ouput beschermingszekering
Als de lader niet begint te laden (Amber LED2) en de LED2 groen blijft 
bij het aansluiten van een batterij die echt leeg is, controleert u de DC-
output in-line beschermingszekering. Gebruik een correcte vervangende 
zekering. Type 30 amp ATC. 

KLANTENSERVICE
Voor technische ondersteuning kunt u altijd contact opnemen met onze 
Klantenservice.

Noord-Amerika (24 uur)
Gratis: +1-877-869-7212  |  support@blacklinesafety.com

Verenigd Koninkrijk (8.00 - 17.00 uur West-Europese Tijd)
+44 1787 222684  |  eusupport@blacklinesafety.com

Internationaal (24 uur)
+1-403-451-0327  |  support@blacklinesafety.com
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