
Introductie
Bedankt voor uw aankoop van een Gerbing Li-polymer Batterij, model
B12V-1400. Leest u voor gebruik deze handleiding door.
De Gerbing Li-ion Batterij is een kleine en lichte batterij die gebruikt kan worden om meerdere producten 
te verwarmen.

Eigenschappen
• Deze batterijen zijn licht van gewicht en klein zodat ze handig te gebruiken zijn
• Batterijen zijn voorzien van LED lampjes om aan te geven hoeveel voeding wordt geleverd
• Batterijen zijn voorzien van LED lampjes om aan te geven hoe vol de batterijen zijn opgeladen
• De batterijen levert 1,400 mah aan voeding

LET OP:
De batterijen dienen voor gebruik opgeladen te worden. De batterijen dienen regelmatig opgeladen  
worden om de levensduur te verlengen.
Het is erg belangrijk om in ieder geval 25% van de capaciteit in de batterij te laten wanneer de batterijen  
niet gebruikt worden. Gebeurt dit niet dan zal de levensduur en capaciteit substantieel verminderen.
Wees er zeker van dat u de batterijen gebruikt voor producten die een lagere amperage hebben dan de  
maximale amperage van de batterij.
De Li/ion batterij heeft een maximale capaciteit van 1.4 ampere en mag niet gebruikt worden met  
producten die meer stroom verbruiken dan 1.4 ampère. 
Controleer de amperage van het desbetreffende product voordat u de batterij aansluit. 
Bij verkeerd gebruik kan de batterij oververhit raken met alle gevolgen van dien.

Afval
De batterij mag niet in contact komen met vuur
Deze batterijen dienen weggegooid te worden volgens de lokale regelgeving
www.gerbing.com
Veiligheidsvoorschriften
Leest u alstublieft eerst de waarschuwingsvoorschriften voordat u de B12V-1400 gebruikt.

Waarschuwingen
• Probeer dit product niet uit elkaar te halen of aanpassingen/veranderingen aan te brengen.
• Wanneer u de batterij niet gebruikt, zorg dan dat de omgevingstemperatuur niet lager is dan -20° C of 
boven de 60° C.  
• Zorg ervoor dat de batterij geen direct contact met water maakt of andere vloeibare substanties. 
  Mocht er onverhoopt toch water of andere vloeibare substanties in de batterij komen schakel dan de 
batterij uit en haal de batterij los van het product. Indien u de batterij toch blijft gebruiken kan dit brand 
of een electrische schok tot gevolg hebben.
• Plaats de batterij niet in de buurt van een warmtebron of direct vuur. Hierdoor kan de batterij 
eexploderen.

Het opladen van een  B12V-1400
1. Sluit de lader aan op een veilig 110-230v stopcontact
2. Sluit de beide pluggen aan op de beide batterijen
3. Het lampje zal groen kleuren als de batterij volledig is opgeladen

Aan-uitknop en indicatiesharger BATLI722CG
De B12V-1400 batterij is voorzien van een aan/uitknop  die twee verschillende functies heeft. Een functie 
is om te bepalen hoe vol de batterij is en de andere functie is om de temperatuur in te stellen. 
- De aan/uitknop kan alleen gebruikt worden als de batterij is aangesloten aan het desbetreffende 
product. 
- De aan/uitknop kan alleen gebruikt worden als de batterij is aangesloten aan het desbetreffende 
product. Druk een paar seconden op de knop om de batterij aan te zetten en druk dan net zolang tot de 
juiste stand is bereikt. Laag 33%-Groen, medium 66%-Geel en hoog 99%-Rood.
The standaard setting is 100%.
Charger BATLI722CGD
Specificaties van de batterij 
Vermogen: 11.1V 1.4AH
Maximale capaciteit: 11.1v-12.0v 1A max
Vermogen aanpassen: 3 standen 
Ingaand: 12.6V 1.5A



90 dagen garantie op oplaadbare batterijen en laders
De batterijen en laders van Gerbing's elektrische verwarmde kleding hebben een standaard 
garantieperiode van 90 dagen na aankoop. Indien veranderingen aangebracht zijn door derden vervalt de 
garantie. Waar u aan moet denken om de levensduur van een accu zo lang mogelijk te maken is het 
volgende; 

Het is belangrijk om de accu geregeld op te laden en om altijd minimaal 25% van de capaciteit in de 
batterij te houden als u de batterij niet gebruikt. Batterijen kunnen alleen gebruikt worden voor Gerbing's 
electrische verwarmde kleding die minder wattage gebruiken dan dat de batterij aankan. 

Gerbing's zal elke batterij of lader die binnen de garantieperiode defect raakt repareren of vervangen. 
Onder de garantiebepalingen vallen niet defecten die ontstaan  door ongevallen, verkeerd gebruik en 
nalatigheid. 

Hoe garanties terug te sturen

• Bepaal of het defect onder de garantiebepalingen valt.
• Reken op een periode van twee tot vier weken voor reparatie.
• Voorzie de garantie van een brief met daarin een omschrijving van het defect en adres afzender.
• Voeg kopie aankoopbewijs bij (zonder bon; geen garantie)

Verstuur de garanties naar onderstaand adres:

Gerbing's Heated Clothing B.V.  
Graaf van Lijndenlaan 3
7316 EG  Apeldoorn
Nederland

info@gerbing.eu
www.gerbing.eu
Tel: +31 555 788 788

Für weitere Informationen in Ihrer Sprache, klicken Sie auf www.gerbing.eu/de
Para obtener las instrucciones en su propio idioma, por favor visite http://www.gerbing.eu/es 
Voor instructies in uw eigen taal, ga naar www.gerbing.eu/nl
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