GEBRUIKSINSTRUCTIE
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Opladen
1)
Haal de vergrendeling van de laadaansluiting
2)
Haal de dop er af (geen kracht zetten)
3)
Sluit de stekker aan (kleur op kleur)
4)
Zet de vergrendeling weer vast
5)
Klik de stekker in het stopcontact en het laden begint
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Klaar met laden
1)
Haal de vergrendeling van de laadaansluiting
2)
Trek de stekker los
3)
Plaats de dop terug
4)
Zet de vergrendeling weer vast
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Controleer de LED-lampjes op de acculader
			Het LED-lampje brandt oranje. Het laadprogramma is nu 80% voltooid.

			
Het LED-lampje brandt groen. Het laadprogramma is nu 100% voltooid.
			
De acculader is op het elektriciteitsnet aangesloten.
			
Foutmelding. Neem contact op via onderstaand telefoonnummer.
		
Bij knipperende LED-lampjes: zie de beschrijving in de handleiding van de acculader.
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Laden bij vrieskou (0 graden Celcius)
Wanneer je klaar bent met rijden zet je de de TRIPL direct aan het stroom. De accu’s zijn dan nog
warm. Wanneer je de TRIPL aan de lader zet nadat deze is afgekoeld en het kouder is dan 0 graden,
laadt deze niet op.

5

Laad de TRIPL op tijd op
Rijd de TRIPL niet leeg, laad op tijd op. Tussendoor laden kan geen kwaad.
De TRIPL moet één keer per maand het volledige laadprogramma kunnen afmaken.
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Banden oppompen
De bandenspanning voor de voorbanden is 2,5 bar en voor de achterbanden 2,0 bar.
Rijden met een te lage bandenspanning zorgt ervoor dat de accu’s sneller leeg raken en dat het
sturen zwaarder gaat.
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Openen en sluiten van de klep
1)
Zet de TRIPL aan
2)
Druk eenmalig op de knop van de klep
3)
Klep gaat automatisch open
4)
Sluiten: duw het midden van de klep aan de voorkant naar beneden
5)
Mocht de klep niet dicht blijven, druk dan op de knop zodat het slot open gaat
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Handrem
Wanneer je van de TRIPL afstapt, zet altijd de handrem erop. Wanneer je dit niet doet kan de TRIPL
wegrollen.
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Problemen met de TRIPL?
Verstuur een service aanvraag op www.tripl.com/service. Liever direct contact? Stuur een mail naar
service@tripl.com of bel het storingsnummer +31 (0) 030-4100 101.

