Zo houd ik de accu van Scoozy in topconditie
Scoozy B (Serienummer 20-100) maakt gebruik van een Lithium Ion batterij. Dit document legt uit hoe je de
batterij in goede conditie houdt. De accu komt in een diep ontladen toestand wanneer de accu niet op tijd
opgeladen wordt. De accu gaat hierdoor kapot en dit valt niet onder de garantie. Volg de instructies goed om
diep ontladen te voorkomen. Met deze 8 stappen houd je jouw accu in topconditie.

1

Slaapmodus na 48 uur

Scoozy schakelt met de nieuwste softwareversie na
48 uur automatisch volledig uit en kan voor een
langere tijd (>2 weken) gestald worden zonder dat er
schade aan de accu ontstaat. Zorg ervoor dat
Scoozy:
• Niet aan de lader staat.
• Niet op de Manual Override (vrijloop) staat.
• Uitgeschakeld staat (knop op de displayunit
staat uit).
• Kijk bij stap 6 om te zien of jouw Scoozy 48 uur
software heeft. Doorloop eerst stappen 2 t/m 5.

2
•

Laad Scoozy 1x per maand op
Scoozy heeft, zoals elke scootmobiel, een
stand-by verbruik of sluimerverbruik. Dit
betekent dat als je Scoozy wegzet en niet
gebruikt, zij toch stroom verbruikt en de accu
niet volledig volgeladen blijft.
Daarom raden we aan om de accu elke maand op
te laden.
Volg de volgende stappen voor het juist opladen
van Scoozy.

•
•

3

Steek altijd eerst de stekker in Scoozy, daarna in het stopcontact

4

Kijk alleen naar de laadindicatie
op het display

•
•
•
•

De oplader geeft met het 100% groene lampje
niet aan dat de accu 100% geladen is, maar dat
de laadcyclus voltooid is.
De oplader gaat 1 keer 1 laadcyclus af en is dus
geen druppellader.
Lees op het display van Scoozy op basis van de
actieradius af of de batterij vol is.
Zie handleiding pagina 33: oplaadtijd.
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•
•

•

Verwijder de lader als de
batterij vol is

Laat de lader nooit langer dan 12 uur
aangesloten. De combinatie van lader, accu en
Scoozy voorziet niet in druppelladen.
TIP: Om de acculader veilig aangesloten te
kunnen houden adviseren wij een
tijdschakelaar tussen de acculader en het
stopcontact te plaatsen.
Zie handleiding pagina 32: opladen accu.

6

Check of slaapmodus na 48u
actief wordt

7

Ontwaak Scoozy uit slaapmodus

1. Druk de Manual Override Button (vrijloop knop)

achterop Scoozy in. De knop blijft ingedrukt om
aan te geven dat de vrijloop ingeschakeld is.

•
•
•

•
•
•
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•
•
•

•

•

Laat Scoozy >48 ongebruikt, zorg dat Scoozy
volledig uitgeschakeld is en de lader niet is
aangesloten.
Check na 48u of Scoozy aan gaat door de knop
op de displayunit in te drukken.
Gaat Scoozy niet aan? Dan heeft Scoozy de
nieuwste software. Ga naar stap 7.
Gaat Scoozy aan? Dan heeft Scoozy geen
slaapmodus. Ga naar stap 8.
Laad de accu van Scoozy altijd 100% op alvorens
Scoozy voor een langere tijd te stallen.
Zie handleiding pagina 29: winter- of langdurige
stalling, >3 maanden.

2. Wacht 5 seconden om te luisteren of de
remmen los klikken. Kan Scoozy weer rollen?
Zet dan de vrijloop knop weer uit.
3. Zet Scoozy aan met de aan/uit schakelaar op
het bedieningspaneel.

Wat te doen als mijn Scoozy na 48u niet in slaapmodus gaat
Vraag een software-update aan door een e-mail te
sturen naar service@scoozy.nl.
Laad Scoozy 1x per week op.
Om de acculader veilig aangesloten te kunnen
houden adviseren wij een tijdschakelaar tussen de
acculader en het stopcontact te plaatsen. Op deze
manier boots je een druppellaadeffect na.

Bij lang stallen zonder gebruik is het van het
grootste belang het elektrisch systeem volledig uit
te schakelen door de hoofdkabel (High-PowerKabel) los te maken om diepteontlading te
voorkomen.
Zie handleiding pagina 29: winter- of langdurige
stalling, >3 maanden.

1.

Verwijder het zekering klepje door de
kruikopschroef (onder het rubber) los te draaien.

2. Maak de grote molex connector van de
rood/witte kabel links achterop de DCU los (Druk
het palletje goed in, anders trek je de kabel
kapot!)

3. Neem Scoozy weer in gebruik door de
rood/witte kabel aan te sluiten en volg daarna
stap 3.

