
Vervangende accu voor 
Rockster Air

Technische beschrijving en 
 vervangingsinstructies
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Veiligheidsinstructies
In dit hoofdstuk vindt u algemene vei-
ligheidsinstructies, die u steeds dient 
na te leven voor uw eigen veiligheid 
en die van derden.
Neem ook de veiligheidsinstructies in 
acht die bij de accu horen. 

WAARSCHUWING
Brandgevaar! 
Verkeerde omgang met accu's 
kan leiden tot brand of explosie!

 – Houd de accu uit de buurt 
van munten, sleutels, 
schroeven of andere me-
talen voorwerpen die een 
overbrugging van de con-
tacten kunnen veroorzaken. 
Een kortsluiting tussen de 
accucontacten kan brand-
wonden of brand tot gevolg 
hebben.

 – Draag de accu nooit aan de 
polen.

 – Voorkom stoten en abrupte 
belastingen.

 – Voorkom elektrostatische 
op- en ontladingen. Gebruik 
nooit synthetische doeken 
of sponsen om de accu te 
reinigen, maar gebruik alleen 
een met water bevochtigde 
doek zonder toegevoegde 
middelen.

 – Laad de accu uitsluitend op 
als deze in het apparaat is 
gemonteerd. Een normale 
autoacculader is niet ge-
schikt.

WAARSCHUWING
Verwondingsgevaar! 
Bij verkeerd gebruik kan bij-
tend accuzuur uit de accu 
ontsnappen.

 – Voorkom elk contact met 
accuzuur.

 – Spoel de desbetreffende 
plek met veel water en raad-
pleeg een arts wanneer u in 
contact komt met accuzuur.

Accu's mogen niet bij het 
huishoudelijk afval!
Elke consument is wettelijk 

verplicht accu's in te leveren bij een 
lokaal inzamelpunt of bij een ver-
kooppunt, zodat ze op milieuvriende-
lijke wijze kunnen worden afgevoerd.
Batterijen en accu's mogen alleen 
in ontladen toestand worden ingele-
verd!
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Accu vervangen
1. Trek de stekker uit het stopcon-

tact.
2. Verwijder de zes schroeven van 

het deksel van de accuhouder (3).
3. Verwijder het deksel van de ac-

cuhouder. 
In de accuhouder ziet u de accu (2) 
met een rode en een zwarte kabel 
met kabelschoenen (1).
• De rode kabel hoort altijd 

aangesloten te zijn op de plus-
pool (+) van de accu.

• De zwarte kabel hoort altijd 
aangesloten te zijn op de min-
pool (–) van de accu.

4. Schuif bij beide polen het kunst-
stof kapje van de kabelschoen 
over de kabel, zodat u de kabel-
schoen ziet.

5. Druk met behulp van een kleine 
tang de vergrendeling (4) lichtjes 
omlaag en trek de kabelschoen 
los van de accu.

6. Haal de oude accu voorzichtig 
uit de accuhouder. Voer deze 
op milieuvriendelijke wijze af 
(zie instructies voor afvoeren op 
pagina 2).

7. Verwijder alle verpakkingsonder-
delen van de nieuwe accu.

8. Breng de kabelschoenen aan op 
de contacten van de nieuwe accu: 
rood op de pluspool (+), zwart op 
de minpool (–).

9. Schuif de kunststof kapjes weer 
volledig over de kabelschoen.

(3)

(2)

(1)

(4) (1)

10. Plaats de accu in de accuhouder.
11. Breng het deksel weer aan op de 

accuhouder en schroef het vast 
met de zes schroeven.

12. Sluit het apparaat opnieuw aan 
op het stopcontact. Daardoor 
wordt de nieuwe accu opgela-
den. Laat de accu ca. 7 uur lang 
opladen.

(4)
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Neem voor vragen, suggesties of kritiek contact op met onze serviceafdeling: 

Lautsprecher Teufel GmbH 
BIKINI Berlin 
Budapester Straße 44 
10787 Berlin (Germany)

Telefoon: +3120 8083195 
Telefax: +4930 300930930
Online-support: teufelaudio.nl/klantenservice

Alle gegevens zonder garantie. 
Technische wijzigingen, typefouten en vergissingen voorbehouden.

Type AGM-accu, onderhoudsvrij

Afmetingen (b × h × d) 151 × 94 × 65 mm

Gewicht ca. 2,25 kg

Accuspanning 12 V DC

Capaciteit 9 Ah

Max. laadstroom 2,4 A

Bedrijfs-/opslagtemperatuur -20°C–~60°C

Laadtemperatuur 0°C–~50°C

Technische gegevens van de accu


