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

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

 � Alleen gebruiken met G7EXO-# (#=NA2, EU2, AZ2)

 � De batterijbehuizing bestaat voor meer dan 10% uit aluminium en 
kan ongeschikt zijn voor bepaalde toepassingen

 � Verbind of verwijder de batterij NIET met of van de lader in een 
gevaarlijke of explosieve omgeving.

 � Laat GEEN metalen gereedschap of persoonlijke items in contact 
komen met de terminals. Contact van metalen of geleidende 
materialen met de terminals is gevaarlijk en kan schade of letsel 
veroorzaken

 � NIET in serie of parallel aansluiten Gebruik een lader voor een batterij 
tegelijk. 

 � Gooi de batterij NIET weg bij het normale huishoudelijke afval. Voer 
de batterij op een correcte manier af. 

 � Probeer GEEN onderhoud of reparaties uit te voeren. Neem contact 
op met Blackline Safety in geval van garantieclaims.

Parameters standaard batterij-eenheid

Vmax of Uo ................................3.6V
Vnom .............................................3.2V
lo .......................................................12A
Ui...................................................3.65V
Ii .........................................................25A
Capaciteit ...........144Ah, 460Wh

Parameters lichtgewicht batterij-eenheid

Vmax of Uo ................................3.6V
Vnom .............................................3.2V
lo .......................................................12A
Ui...................................................3.65V
Ii .........................................................25A
Capaciteit ..............72Ah, 230Wh

G7 EXO 

ALGEMEEN GEBRUIK
LiFePO4 oplaadbare batterij

Batterijduur
De batterijduur hangt af van de configuratie van het apparaat, alarm- en 
alertrespons, werkingstemperatuur, sensortypes en pompgebruik. Bij 
werkingstemperaturen van -20°C (-4°F) neemt de batterijduur aanzienlijk af

Batterijmeter
Houdt de batterijmeter ingedrukt om te kijken hoeveel lading de batterij 
heeft. 

1 knipperende balk ..........1-10% 
1 balk...................................... 11-20% 
2 balk ..................................... 21-40% 
3 balk ..................................... 41-60% 
4 balk ..................................... 61-80% 
5 balk .................................. 81-100%

Om te batterij te verwijderen
1. De EXO moet zich in een veilige omgeving met een schone 

atmosfeer bevinden 

2. Schakel de EXO uit

3. Draai de twee borgschroeven bovenop de batterij op de achterkant 
van de EXO los (4 mm inbussleutel nodig)

4. Verwijder de bovenkant van de batterij van de EXO
OPMERKING: In verticale positie ontstaat er een opening tussen de 
batterij en de EXO zodat u de batterij kunt verwijderen 

Om de batterij in te voeren
1. De EXO moet zich in een veilige omgeving met een schone 

atmosfeer bevinden 

2. Houd de batterij in een hoek van 45 graden met de onderkant 
richting de EXO

3. Plaats de batterij eerst met de onderkant in het EXO batterijvak

4. Druk de bovenkant van de batterij naar EXO tot hij op zijn plaats klikt

5. Draai de twee schroeven bovenop de batterij vast 
OPMERKING: De schroeven moeten vast zitten, maar niet te strak zijn 
aangedraaid 
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Batterij
G7 EXO
Modellen
Standaard:  ACC-G7EXO-BAT 
Lichtgewicht:  ACC-G7EXO-BAT LT
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