
 Silence accu instructiekaart 
ACCU IN- EN UITNEMEN 

 
  1. Batterij uitnemen en terugplaatsen 

 

Let op: 

 Zorg ervoor dat de scooter op de middenbok staat, op een vlakke ondergrond; 

 Zet de scooter uit bij het in- en uitnemen van de accu en let er op dat de stekker niet in het stopcontact zit; 

 Verrijd de accu alleen op een vlakke ondergrond en niet te snel. Probeer drempels/obstakels te vermijden of help de accu met beide handen over de 
verhoging/drempel; 

 Als de accu niet helemaal goed in de scooter zit óf het slotje onderin tussen de accu en de achterband is niet goed dicht, kan de scooter een melding Batt out 
geven. Probeer de accu goed in de scooter te plaatsen of sluit het slotje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Open de buddyseat 
en trek aan het 
hendeltje onder de 
buddyseat, hiermee 
ontgrendel je de accu; 
 

3. Trek de accu een beetje 
uit de scooter en daarna de 
hendel van de accu zoals bij 
een koffer omhoog. Trek 
daarna de accu voorzichtig 
uit de scooter; 

4. De accutrolley kan nu 
voorzichtig worden 
verreden, op vlakke 
ondergrond en niet te snel; 
 

1. Aan de onderzijde 
tussen de accu en de 
achterband zit een 
slotje. Open deze met 
de kleine sleutel; 
 

5. Plaats het groene beschermkapje op de 
contactpunten van de scooter met de accu. 
De contactpunten zijn te vinden op de plek 
waar de accu normaal gesproken in de 
scooter zit, aan de achterkant. Het 
beschermkapje ligt in de buddyseat. 
 

1. Haal het groene 
beschermkapje weg wat 
je op de contactpunten 
hebt geplaatst en leg 
deze terug in de 
buddyseat; 
 

3. Plaats de accu voorzichtig 
terug in de scooter op 
dezelfde manier als je hem 
eruit hebt gehaald en doe 
de hendel van de trolley 
naar beneden; 

4. Zorg ervoor dat de accu 
helemaal in de scooter zit 
en test dit eventueel door 
er zachtjes aan te trekken. 
Sluit eventueel de 
buddyseat; 

5. Sluit het slotje onderin tussen de accu 
en de achterband en plaats het 
afdekkapje erop. 
 
 

2. Haal de stekker uit 
het stopcontact en 
verwijder de laadkabel 
uit de accu; 
 



 Silence accu instructiekaart 
BATTERIJ LADEN 

 

 

2. Batterij laden 
 

Algemene laadtips 
In de accu zit een oplader (600W) ingebouwd. De laadkabel wordt bij de scooter geleverd en zit in de buddyseat. De accu kan zowel in de scooter als uit de scooter 
worden opgeladen. Hieronder volgen enkele algemene laadtips: 
• Probeer de scooter regelmatig leeg te rijden (tot ongeveer 25%) en laadt hem dan volledig op tot 100%. 
• Laadt en/of stal de accu niet buiten maar in een gesloten, droge ruimte. 
• De accu laadt niet wanneer deze te warm of te koud is. De huidige accutemperatuur is te zien op het display. In geval van overschrijding van een van de 

onderstaande temperaturen (hoger of lager, waarschuwing of storing) brand of knippert een lampje. 
o Bij kou: Wanneer de temperatuur lager is dan 15°C duurt het laden langer dan normaal, pas wanneer de accu een temperatuur bereikt van 15°C of meer 

gaat deze weer normaal laden en kan je de scooter weer normaal gebruiken. Als de batterij temperatuur lager is dan 0ºC kan de accu niet laden. Zet daarom 
de accu altijd aan de lader als de temperatuur lager is dan 15°C. De accu is voorzien van een verwarmingselement die werkt zolang de accu op het stopcontact 
is aangesloten. Deze zorgt ervoor dat de accu op de juiste temperatuur blijft.  

o Bij hitte: Als de batterijtemperatuur hoger is dan 45ºC kan de scooter niet laden. Zet de scooter uit en gebruik deze niet. Zet de scooter of accu niet in de 
zon of in een te warme ruimte. Bij een temperatuur hoger dan 60 ºC wordt de scooter automatisch uitgeschakeld. 

 
Laadinstructies accu in de Silence scooter: 

1. Open de buddyseat; 
2. Plaats de stekker in het oplaadpunt onder de buddyseat; 
3. Plaats nu de andere kant van de stekker in het stopcontact; 
4. Het LED-scherm gaat aan en geeft ‘CHARGING’ en het batterijpercentage 

aan, ook draait de groene cirkel op de accu; 
5. Zodra de accu vol is, geeft het LED-scherm ‘CHARGE END’ en ‘100%’ aan. 

 
 

Laadinstructie accu uit de Silence scooter: 
1. Rij de accu voorzichtig naar een stopcontact; 
2. Plaats de meegeleverde laadkabel in de achterzijde van de accu; 
3. Plaats de stekker daarna in het stopcontact; 
4. Het LED-scherm gaat aan en geeft ‘CHARGING’ en het 

batterijpercentage aan, ook draait de groene cirkel op de accu; 
5. Zodra de accu vol is, geeft het display ‘CHARGE END’ en ‘100%’ aan. 

 

BELANGRIJK! 

 De accu dient minstens eens in de 30 dagen volledig te worden opgeladen;  

 Open het batterijpakket nooit en sluit hier ook niks op aan; 

 Gebruik alleen de originele laadkabel die bij de scooter geleverd wordt; 

 Gebruik geen verlengsnoeren maar plaats de oplaadkabel direct in het 
stopcontact; 

 Als er een aanwijzing of vermoeden is dat de batterij schade heeft of is gevallen, 
maak hier direct melding van en gebruik de batterij niet;  

 Vermijd iedere vorm van beschadiging aan de batterij zoals vallen, deuken, 
vervorming, trappen, waterschade of gaten. 

 

Heb je vragen, schade of een serviceaanvraag? 
 

   Telefoon: 088 0123 033 

  Whatsapp: 06 1999 65 60 


