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Beste klant, 

In deze handleiding vind u alle benodigde informatie die u nodig heeft om de PowerXtreme X210 

accu te installeren, gebruiken en onderhouden. Alleen technisch gekwalificeerd personeel mag 

werkzaamheden met de PowerXtreme X210 accu uitvoeren. Raadpleeg de inhoudsopgave voor het 

vinden van de relevante informatie. Wij vragen u om deze handleiding goed door te nemen. Bij het 

gebruik van de PowerXtreme X210 accu dient de veiligheid altijd te worden gewaarborgd. De 

informatie in dit document vervangt alle eerder verschenen informatie. Drukfouten, fouten en 

technische wijzigingen voorbehouden. 

Wanneer u nog vragen heeft neem dan contact met uw dealer / installateur. 
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1. Introductie 

1.1 Bedoeld gebruik  
De PowerXtreme X210 is een 12V 210Ah Lithium ijzerfosfaat accu. En dient met name als 
energiebron van een 12V DC systeem in bijvoorbeeld: Campers, boten, bedrijfswagens, caravans, 
stationaire toepassingen etc. Deze accu mag niet worden gebruikt als startaccu. Om een grotere 
capaciteit te verkrijgen mogen er maximaal 4 accu’s parallel worden aangesloten. De accu’s mogen 
niet in serie worden geplaatst. Door het geïntegreerde battery management systeem (BMS) is deze 
accu gemakkelijk te installeren. Tevens is hij hierdoor beschermd tegen; overbelasting, overspanning, 
onderspanning, temperatuur en kortsluiting. 
 

1.2 Gebruikte symbolen 

⚠ GEVAAR 
 

‘Gevaar’ geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien de 

veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, zal leiden tot ernstig of 

dodelijk letsel. 

⚠ WAARSCHUWING 
 

‘Waarschuwing’ geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien de 

veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot ernstig of 

dodelijk letsel en/of ernstige schade aan een product of de omgeving. 

     VOORZICHTIG 
 

‘Voorzichtig’ geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien de 

veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot licht tot 

gemiddeld letsel en/of schade aan een product of de omgeving. 

OPMERKING ‘Opmerking’ geeft informatie die als belangrijk wordt beschouwd, maar 

niet letsel-gerelateerd is (bijvoorbeeld informatie die betrekking heeft op 

materiële schade).  

 

1.3 Begrippenlijst 
SOC State Of Charge (laadstatus of laadniveau) 

CC-CV Constant Current – Constant Voltage (Constante stroom – Constante spanning) 

LiFePO4 Lithium IJzer Fosfaat 

BMS Battery Management System (Batterijmanagementsysteem) 

DoD Depth of Discharge (ontladingsdiepte) 

Cycle Wanneer de accu wordt gebruikt, doorloopt hij een laadcycli. Een laadcyclus vindt 
plaats wanneer er 80% van de capaciteit is verbruikt. Dit is gelijk aan bijvoorbeeld twee 
maal 40% of acht maal 10%. 
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2 Veiligheidsinstructies  
Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u de 
accu installeert of gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. De 
veiligheidsinstructies helpen u om gevaren bij het uitvoeren van handelingen te vermijden.  
 

⚠  WAARSCHUWING 

 Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de accu in gebruik neemt. 
 Bewaar de handleiding in de nabijheid van de accu en zorg dat deze beschikbaar is voor de 
gebruiker van de accu.  

 Gebruik de accu alleen zoals in dit document beschreven.  
 De accu niet mag niet gebruikt worden als startaccu. 
 Misbruik van de accu kan leiden tot brand. 
 Stel de accu niet bloot aan agressieve chemicaliën. 
 Houd de accu uit de buurt van kinderen en dieren. 
 Laad de accu regelmatig op. 
 Stel de accu niet bloot aan zout water. 
 De accu mag niet worden ondergedompeld in water of een andere vloeistof.  
 Gebruik de accu niet als het product of een onderdeel beschadigd of defect is. 
 De accu mag niet gedemonteerd, geplet, doorboord, geopend of versnipperd worden. 
 De accu mag nooit worden blootgesteld aan hitte (>65°C) of brand.  
 Het elektrolyt in de cellen is sterk corrosief. Onder normale omstandigheden is contact met het 
elektrolyt niet mogelijk. In geval van schade aan de accu direct contact met het elektrolyt of 
poeder vermijden. Indien u toch in contact bent gekomen met het elektrolyt dit direct met 
ruime hoeveelheid water uitspoelen. 

 Voorkom schade aan de behuizing van de accu. 
 Zorg ervoor dat de accu nooit afgedekt is met kleding of andere materialen! Dit kan leiden tot 
oververhitting. 

 De beschermklasse van deze accu is IP65, dit betekent dat deze accu stofdicht is en beschermd 
tegen waterstralen onder lage druk vanuit alle richtingen. Hierbij kan echter wel beperkt water 
binnendringen. Het wordt daarom afgeraden de accu met opzet te blootstellen aan 
waterstralen.  

 De accu kan worden gebruikt in een omgeving met een relatieve vochtigheid tot 80%. 
 

⚠ GEVAAR 

 Raak de contacten van de accu nooit aan. Breng nooit (geleidende) voorwerpen in aanraking 
met de contacten.  

 Vermijd kortsluiting! Kortsluiten van de accu leidt tot zeer hoge stromen, die de 
binnenzijde van de accu blijvend kunnen beschadigen. Dit kan leiden tot krachtsverlies of 
verlies van capaciteit. 

 
Raadpleeg naast deze handleiding het veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet), Deze is 
te downloaden via onze website:  E04-X210-EN00_MSDS Material Safety Data Sheet 
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3 Productbeschrijving  

3.1 LiFePO4 Accu 
De PowerXtreme X210 is een Lithium ijzerfosfaat accu, deze lithium chemistry wordt ook wel 
LiFePO4 of LFP genoemd. Dit is de meest veilige soort van de belangrijkste lithium-ion accutypes. 
Naast veiligheid kenmerkt de LiFePO4 technologie zich door: 

 Laag eigen gewicht 
 Kleine afmetingen 
 Lage interne weerstand 
 Hoge efficiency 
 Uitstekende cyclus prestaties 
 Groot toegestaan temperatuur bereik 
 Vrijwel constant Voltage gedurende de gehele ontlaadcyclus 
 Volledige bruikbare capaciteit 

Het is mogelijk om 100% van de capaciteit te gebruiken voordat de accu leeg is en zichzelf 
uitschakelt. Voor de verlenging van de levensduur is echter niet aan te raden uw accu volledig leeg te 
gebruiken. 
 
De accu is opgebouwd uit 4 in serie geschakelde hoogwaardige prismatische cellen met een nominale 
spanning van 3,2V die samen 12,8V vormen. Een essentieel onderdeel van deze accu is het Batterij 
Management Systeem (BMS). Deze BMS bewaakt de cellen waaruit de accu is opgebouwd met 
betrekking tot de volgende risico’s: 

Onderspanning Als de spanning van een individuele cel of van de complete accu onder de 
ingestelde waarde zakt zal de BMS de ontlading stoppen. De accu dient 
dan wel zo snel mogelijk weer opgeladen te worden. 

Overspanning Als de cel spanning van een individuele cel of van de complete accu tijdens 
opladen hoger wordt dan de ingestelde waarde zal de BMS de hogere 
spanning tegenhouden. Het BMS stopt het laadproces voordat de cel 
spanning te hoog wordt. 

Overstroom Als de ontlaadstroom of de laadstroom hoger wordt dan de toelaatbare 
waarde zal de BMS de accu uitschakelen. 

Kortsluiting Als er een kortsluiting optreedt zal de BMS snel ingrijpen en de accu 
uitschakelen. De accu kan worden gereset door een lader aan te bieden.  
Probeer kortsluiting altijd te vermijden. Ondanks het veilig afschakelen kan 
kortsluiten van de accu leiden tot zeer hoge stromen, die de binnenzijde 
van de accu blijvend kunnen beschadigen. 

Te hoge 
temperatuur 

De BMS schakelt de accu af als de temperatuur van het systeem te hoog 
wordt. 

Te lage temperatuur De BMS schakelt de accu af als de temperatuur van het systeem te laag 
wordt of voorkomt de accu het laden onder een te lage temperatuur. 

Onbalans van cellen Deze BMS heeft een geïntegreerde cel balanceer functie. Deze zorgt 
ervoor dat de cel spanningen gelijk blijven bij normaal gebruik. 

 
Het BMS systeem ‘bewaakt’ de accu tijdens laden en ontladen. Dit zorgt er voor dat de maximaal 
toegestane laad- en ontlaadstromen niet worden overschreden. Tevens schakelt het BMS systeem de 
accu af wanneer de capaciteit van de accu is opgebruikt.  
De PowerXtreme X210 is uitgerust met een slimme BMS met Bluetooth technologie. Met de 
PowerXtreme Pro app kunt u daardoor de laadtoestand, status, stroom, spanning, aantal cycli,  
temperatuur en gezondheid van uw accu zien. Tevens is het mogelijk uw accu in en uit te schakelen.  
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3.2 Hoofdonderdelen 
 

1. Min pool 

2. Plus pool 

3. SOC indicator 

4. Zekering compartiment 

5. Communicatie connector 

 

 

 

 

3.3 Meegeleverde onderdelen 

 

In de doos treft u de volgende onderdelen aan: 
 Accu 

 
 4 montagevoeten 

 
 Garantie & service kaart 

  

5 

1 3 4 

2 
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3.4 Specificaties 
Accu specificaties 

Model X210 

Artikel nummer EM010210NL 

Chemistry LiFePO4 (Lithium IJzer Fosfaat)   
Cycle life >3000 bij 80% DoD 

Garantie 5 jaar * (2 jaar standaard + 3 jaar extra na registratie) en max 
3000 cycli 

Output (Ontladen) 

Nominaal Voltage 12,8 V  

Capaciteit 210 Ah / 2688 Wh  

Nominaal continu stroom  250 A / 3200 W  
Kortstondige stroom (max 30 sec)  <400 A  
Piek stroom (max 1 sec)  <750 A  
Temperatuurbereik ontladen  -20°C tot +60°C  

Max ontlaad voltage ≤ 10,5 V 
Input (Laden)  

Max laad voltage 14,6 V 

Aanbevolen laad stroom 40 A 

Max laad stroom 150 A 

Temperatuurbereik laden 0°C tot +45°C 

Oplaad modus CC-CV 

Overig 

Behuizing PC / ABS 
Afmetingen (L x B x H) 330 x 230 x 170 mm 

Gewicht 18,9 kg   

Aansluiting Polen met M8 binnendraad 

IP klasse  IP 65 

Temperatuurbereik opslag -10°C tot +45°C 

Communicatie Bluetooth via PowerXtreme App uit leesbaar, I2C 

Laadindicator Drukknop—laadindicator & real SOC (State Of Charge)  
Veiligheid / Certificering   
Beveiligingen Overstroom / over- en onderspanning / kortsluiting / te hoge en 

te lage temperatuur  
Interne zekering 500A 

Compliance  UN38.3 / MSDS / CE  
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3.5 Afmetingen 
Onderstaande maten zijn in mm 
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4 Installatie  
Voor de installatie van de accu is het volgende van belang: 

 Controleer na het uitpakken alle onderdelen op mogelijke beschadigingen. 
 Alleen technisch gekwalificeerd personeel mag de accu installeren. 
 Schakel alle verbruikers en laadapparatuur uit voordat u begint met het aansluiten. 
 Draag deze accu altijd met twee handen aan de daarvoor bestemde handvaten. 
 Gebruik kabels met de juiste doorsnede en houd de kabelverbindingen zo kort mogelijk. 
 Sluit de accu nooit parallel aan op een ander type accu, dus ook niet rechtstreeks op de 
bedrading vanuit de auto, camper of boot. Dit mag alleen als er een laadsysteem is 
geïnstalleerd. 

 De accu mag in alle posities worden gemonteerd behalve met de polen richting de vloer. 
 

     VOORZICHTIG 

 Let op de polariteit van de accu en vermijd kortsluiting! Apparatuur die waarvan de polariteit 
verkeerd wordt aangesloten kan onherstelbaar beschadigd raken! 
 

⚠  WAARSCHUWING 

 Gebruik de LiFePO4 accu nooit op locaties met gas- of stofontploffingsgevaar of mogelijk 
ontvlambare producten. 

⚠  WAARSCHUWING 

 Niet goed vastgedraaide connecties zorgen voor grote overgangsweerstanden. Het gevolg 
hiervan kan zijn brand, vonken of het uitschakelen van de accu of apparatuur. 

⚠  WAARSCHUWING 

 Deze accu mag nooit in serie worden geplaatst. 
 

Voor de installatie van de accu is het volgende van belang:  
 Monteer de accu met behulp van de bijgeleverde montagevoetjes op de door u gekozen 
plek. Kijk voor het afteken sjabloon bij paragraaf 3.5. 

 Installeer de LiFePO4 accu in een geventileerde ruimte, hierdoor wordt de kans op 
oververhitting verkleind! 

 Gebruik voor de plus (+) een rode en voor de min (-) een zwarte draad. 

     VOORZICHTIG 

 Gebruik altijd de juiste bekabeling met voldoende doorsnede en correct gedimensioneerde 

kabelschoenen of accuklemmen. Draai alle verbindingen goed vast, het aanbevolen 

aandraaimoment voor de M8 bout in de accupool is 20Nm. Gebruik geen groter 

aanhaalmoment, dit kan leiden tot onherstelbare schade aan de LiFePO4 accu. 

     VOORZICHTIG 

 Gebruik de juiste zekering die bij de draden en (ont)lading passen. En plaats deze zo dicht 

mogelijk bij de accu. (de interne zekering mag niet gebruikt worden als systeem zekering) 

⚠  WAARSCHUWING 

 De bout lengte is afhankelijk van de hoeveelheid en dikte van de kabelschoenen. Om een 

goede connectie te garanderen moet de bout minimaal 5mm in de pool zijn gedraaid. De 

bout mag niet meer dan 10mm in de accupool aansluiting worden gedraaid. Een te lange 

bout kan zorgen voor onherstelbare schade. 

 Wij adviseren om gebruik te maken van elektrolytisch verzinkte (ELVZ) M8 bouten. 

 Voer geen werkzaamheden uit met de LiFePO4 accu en/of de installatie wanneer deze nog  

 onder spanning staat. Laat wijzigingen aan uw elektrische installatie alleen door 

gekwalificeerde personen uitvoeren. 
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 De in parallel geschakelde accu’s dienen altijd van het zelfde type te zijn, leeftijd en 

capaciteit. Voor het aansluiten moeten alle accu’s eerst individueel vol worden geladen. 

 Er mogen maximaal 4 stuks PowerXtreme X210 parallel worden gezet. Om de stroom 

gelijkmatig te verdelen dient de accu als volgt te worden aangesloten: 

               OK               NIET OK 

                        

⚠  WAARSCHUWING 

 Bij het parallel aansluiten van de accu’s dient er altijd een externe zekering te worden 
geplaatst. 
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5 Gebruik 
 Laad de accu volledig op vóór het eerste gebruik. 
 Vermijd mechanische schokken, die kunnen ontstaan bij vallen, het toebrengen van klappen of 
deuken. Voorkom schade aan de behuizing van de accu. 

 Gebruik de accu alleen in de toepassing waarvoor deze is bedoeld. 
 

5.1 Opladen 
 Na gebruik dient de accu weer opgeladen te worden.  

 

⚠  WAARSCHUWING 

 De maximale laadspanning mag niet hoger zijn als 14.6V 
 Laat een accu niet langdurig aan de lader staan terwijl de accu al vol is, hierdoor kan de accu 
versneld verouderen. Bij een periode van opslag mag de accu dus niet aan een lader worden 
gelegd. 

OPMERKING 

 Na een opslag periode van langer dan één jaar kan het nodig zijn om de accu enkele keren op te 
laden en te ontladen om de prestaties ervan te optimaliseren. 

 Let op: Om uw accu op te laden dient uw accu aan te staan, dus niet in opslagmodus gezet via 
de app. 

 

Opladen via netstroom 

 Gebruik altijd de juiste acculader. Deze lader moet geschikt zijn voor LiFePO4 accu’s met de 
juiste laadspanning en CC-CV oplaad karakteristiek. 

 Gebruik altijd een lader die het laadproces stopt als de accu vol is. 
 U mag de accu nooit opladen bij temperaturen onder 0 °C.  

 

Opladen met zonnepanelen 

De accu kan ook geladen worden met zonnepanelen mits deze zijn aangesloten op een laadregelaar 
die geschikt is voor LiFePO4 accu’s. In ons assortiment vindt u de XS20s MPPT solar lader met perfect 
bijpassende zonnepanelen of mooie zonnepaneelsets. Door de MPPT techniek in onze solar laders 
haalt u het maximale rendement uit uw zonnepanelen. 

Opladen tijdens het rijden of varen 

U kunt de accu ook tijdens het rijden opladen doormiddel van een laadbooster. Het wordt niet 
aangeraden de accu rechtstreeks te koppelen aan uw startaccu of dynamo. Hierdoor kunnen er erg 
grote stromen gaan lopen. 
 

5.2 Externe communicatie 
De externe I2C communicatie kan gebruikt worden voor speciale toepassingen door OEM 
fabrikanten. Bij gebruik dient er altijd eerst vooraf contact te worden opgenomen met EmergoPlus. 
Tevens kan deze poort gebruikt worden voor toekomstige accessoires.  
Om de beschermklasse en werking te blijvend te kunnen garanderen 
dient de poort afgedicht te zijn met de meegeleverde afdichtkap zoals 
te zien op de foto.  
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5.3 Laadniveau (SOC) indicator 
Uw PowerXtreme accu is voorzien van een slimme Led indicator om onder andere de resterende 
accu capaciteit af te lezen. Aan de weergave is af te leiden of de accu geladen wordt en wat de 
beschikbare capaciteit is. De SOC led indicator bevindt zich aan de bovenzijde van de accu tussen de 
accupolen en is te bedienen met het power knopje. 

   

Controleren van de 
accucapaciteit 

 
Na 1x indrukken lopen de led's op tot het resterende niveau, dit blijft 5 sec. 

branden 

Accucapaciteit lager dan 5% 

 
Na 1x indrukken knippert de rode led, dit zie je zowel zonder als met een 

aangesloten lader 

Tijdens het laden 

 
Na 1x indrukken lopen de led’s op, (volg pijl) 

 
Het huidige niveau wordt aangegeven door één brandende led (1 sec) , dit 

proces wordt na het drukken 2x herhaalt. 

Accu is volledig opgeladen 

 
Na 1x indrukken lopen alle led's op en blijven deze 5 sec. branden 

Legenda lampjes Led indicator 

Uit Knipperen Aan 

   
Activatieknop 
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5.4 PowerXtreme Pro App 
De X210 is uitgerust met een low energy 5.1 Bluetooth module. Via de App store (geschikt voor 
toestellen vanaf IOS 6) of de Google Play store (geschikt voor toestellen vanaf Android 4.3) kunt u de 
PowerXtreme Pro App downloaden. Via deze app en de bluetooth verbinding met uw accu kunt u de 
status en gezondheid van uw accu af lezen. 
 
Om met uw mobiele telefoon verbinding te laten maken met de PowerXtreme Pro app, dient u bij uw 
mobiele telefoon Bluetooth aan te zetten. Op sommige telefoons kan het nodig om nieuwe 
verbindingen toe te staan. 
 
In de app ziet u de volgende informatie: 
 

Apparaten lijst 

Wanneer u de APP opent verschijnt een lijst met alle Bluetooth 
apparaten die binnen het bereik (< 5,0 meter) waarneembaar zijn. U 
herkent uw accu aan het serienummer dat begint met X210-…. Of uw 
eigen naam als u de accu heeft hernoemd. U selecteert uw accu, daarna 
maakt u via Bluetooth verbinding en ziet u informatie over de accu. Het 
bluetooth apparaat met het beste signaal staat boven aan. 

 

 

 

 

Hoofdscherm 

Via dit scherm ziet u de volgende gegevens: 
 Laadniveau:   State of Charge (SOC) in %  
 Spanning:   accuspanning in Volt 
 Stroom:   huidige stroom af- of toename in Ampère 
 Temperatuur:  temperatuur van accu in graden Celsius 
 Laadcycli:  Aantal laad / ontlaadcycli 
 Capaciteit:   toont de gezondheid van uw accu 
 Status:    Standby, Laden, Ontladen, opslagmodus, 

kortsluiting, overbelasting  
 

Door op loskoppelen te drukken kunt u terug naar de apparatenlijst 
 

De stroom meter geeft in het rood de ontlaadstroom weer en in het 
groen de laadstroom. Als de accu is aangesloten op een lader en er 
wordt tegelijkertijd stroom gevraagd door verbruikers dan wordt het 
verschil weergegeven in de app.  
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Veelgestelde vragen 
 

Hier staan de veel gestelde vragen en linkjes naar de handleidingen en 
stroringsschema’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instellingen 
  

Via het instellingen scherm kunt u de taal van de app wijzigen, uw accu 
bluetooth naam wijzigen, servicerapport aanmaken en uw accu in 
opslagmodus zetten. 
 
Bij eventuele storingen kunnen wij u vragen om het servicerapport door te 
sturen. 
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6 Onderhoud, Inspectie en Reiniging 

6.1 Onderhoud 
 De accu heeft geen speciaal onderhoud nodig, deze accu is onderhoudsvrij, maar moet 
minimaal elk jaar volledig worden opgeladen. 

 

6.2 Inspectie 
 Controleer minimaal eenmaal per jaar de bedrading en de aansluitingen. Gebreken zoals 

losse verbindingen, gesmolten kabelisolatie of verbrande kabels direct verhelpen. 

 De accu kan het beste vervangen worden door een nieuwe indien u het volgende 
constateert: 
De capaciteit is tot zoverre teruggelopen dat u er problemen mee ondervind. 
De oplaadtijd van de accu wordt aanzienlijk langer. 

⚠  WAARSCHUWING 

 Raak de vloeistof (elektrolyt) uit een beschadigde accu nooit aan. 
 

6.3 Reiniging 
 Reinig, indien nodig, de accu met vochtige doek. Let wel op dat je geen contact maakt met de 
accupolen. 

 De Ingres Protection van deze accu is IP65, dit betekent niet dat u hem met een waterslang 
of hogedrukspuit mag reinigen. 

 

6.4 Interne zekering 
De interne zekering in de accu dient als extra veiligheid. De BMS zal in de meeste gevallen als eerst 

ingrijpen. 

⚠  WAARSCHUWING 

 Er mag geen ander type zekering van lagere stroom of ander merk worden geïnstalleerd. Dit 
kan leiden tot onherstelbare schade. U kan deze bestellen via uw dealer onder vermelding 
van nummer: EP1200500 

 Het maximale aanhaalmoment van de zekering is 20Nm, een te groot aanhaal moment kan 
leiden tot permanente beschadigingen 
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7 Storingen 
Probleem Mogelijke situatie Oplossing 

De accu kan niet worden 
ontladen. 

De accu is volledig leeg Accu opladen 

Kortsluiting Kortsluiting weghalen 

Overbelasting ontlading 
Haal de overbelasting weg 
van de accu 

Temperatuur onder -20°C Breng op kamertemperatuur 

Temperatuur boven 60°C Breng op kamertemperatuur 

Accu staat in opslagmode 
Haal de accu uit de 
opslagmode via de 
PowerXtreme Pro App 

De accu kan niet worden 
geladen. 

Temperatuur onder 0°C Breng op kamertemperatuur 

Temperatuur boven 45°C Breng op kamertemperatuur 

Te hoge laadstroom 
Gebruik een lader met een 
minder hoge laadstroom 

Accu staat in opslagmode 
Haal de accu uit de 
opslagmode via de 
PowerXtreme Pro App 

Geen spanning op polen Kortsluiting of overbelasting 
Accuklemmen loskoppelen 
en weer aansluiten. Lader 
even laten laden 

SOC indicator geeft niets aan Accu is extreem leeg 
Accu opladen (vanuit deze 
situatie kan dit erg lang 
duren) 

SOC indicator geeft minder aan 
dan werkelijk het geval is 

BMS moet SOC opnieuw 
uitrekenen 

Accu volledig opladen en als 
de accu volledig vol is het 
activatieknopje op de SOC 
indicator 10 sec ingedrukt 
houden 

Geen spanning op polen , 
Oranje led knippert 

 

Accu staat in opslagmode 
Haal de accu uit de 
opslagmode via de 
PowerXtreme Pro App 

Kan geen verbinding maken met 
de app 

Accu is extreem leeg Accu opladen 

U bent niet in de buurt van de 
accu 

Zorg dat u binnen een bereik 
van 5m van uw accu bent 

Uw bluetooth van uw telefoon 
staat uit 

Zet bluetooth op uw 
telefoon aan 

Mocht u de storing niet zelf kunnen oplossen neem dan contact op met uw leverancier van deze 

accu. 
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8 Garantie en aansprakelijkheid 
EmergoPlus garandeert dat de PowerXtreme X210 is gebouwd volgens de wettelijk geldende normen 
en bepalingen. Tijdens de productie en vóór de levering zijn alle accu’s uitvoerig getest en 
gecontroleerd. Als u niet handelt in overeenstemming met de instructies en de bepalingen van deze 
handleiding, kan er schade ontstaan en/of zal de eenheid zal niet voldoen aan onze specificaties. Dit 
kan betekenen dat de garantie nietig zal worden. De standaard garantietermijn bedraagt 2 jaar. 
Indien u uw accu bij ons registreert (via website https://emergoplus.com/registreren/) verlengen wij 
de garantietermijn tot 5 jaar. 

Garantietermijn 
EmergoPlus B.V. garandeert binnen de garantietermijn van 5 jaar (*na registratie) dat het product vrij 
is van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik, indien installatie- en 
onderhoudsvoorschriften zijn gevolgd en normale opslag (met opslag wordt bedoeld de toestand 
waarbij het product niet wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is). De garantietermijn gaat in op de 
datum van aankoop in de winkel. Deze garantie is niet overdraagbaar bij doorverkoop. 

Uitsluitingen 

Deze garantie geldt niet voor: (a) slijtage, corrosie, verkleuring en veroudering ten gevolge van 
normaal gebruik en normale opslag; (b) schade ten gevolge van verkeerd en/of onoordeelkundig 
onderhoud; (c) schade die wordt veroorzaakt aan het product door externe oorzaken zoals brand, 
water, damp, vloeistof, ijs, verkeerde toepassing, vallen, verwaarlozing, verkeerd gebruik (waaronder 
mede begrepen het gebruik in strijd met de door EmergoPlus B.V. gegeven instructies) of misbruik. 

Inroepen van de garantie 

Indien u een beroep wilt doen op deze garantie dan dient u het verkooppunt waar u het product 
gekocht hebt in kennis te stellen van het gebrek binnen een redelijk termijn nadat het gebrek is 
ontdekt, doch in elk geval voor afloop van de garantietermijn. Ook kun je contact opnemen met het 
hoofdkantoor van EmergoPlus B.V. Bij het inroepen van de garantie dient het product (of het 
gebrekkige onderdeel) het garantiebewijs en de originele aankoop-kassabon overlegd te worden. 

 De garantie vervalt indien er niet volgens de in deze handleiding genoemde voorschriften 
gehandeld wordt en of er zonder toestemming reparaties aan uit worden gevoerd. 

 De accu mag niet geopend worden. De garantie wordt nietig indien de accu geopend is 
geweest.  

 
EmergoPlus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: 

 Schade ten gevolge van het gebruik van de accu. 
 Mogelijke fouten in de meegeleverde handleiding en de gevolgen daarvan. 
 Gebruik dat onverenigbaar is met het doel van het product. 
 De informatie in dit document is onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving. 
EmergoPlus B.V. is niet aansprakelijk voor technische fouten of omissies in dit document. Het 
gekochte product kan afwijken van het product zoals beschreven in deze handleiding. 

 
De aansprakelijkheid van EmergoPlus B.V. is beperkt tot de kosten van reparatie en/of vervanging 
van het product onder garantie. Bij een vervanging van het product start de garantiedatum bij de 
aankoop van het originele product. EmergoPlus B.V. is niet aansprakelijk voor winstderving, 
gevolgschade, indirecte schade of andere bijzondere vormen van schade. Deze garantie laat in elk 
geval uw wettelijke rechten als consument onverlet en is uitsluitend geldig en juridisch afdwingbaar 
in het land waar het product is aangeschaft. 

https://emergoplus.com/registreren/
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9 Opslag 
Voor een optimale levensduur van de  accu na een periode van opslag moet u de volgende instructies 
aanhouden. Als deze instructies niet worden opgevolgd kan de accu blijvend beschadigd raken.  
Bekijk de specificaties voor de toelaatbare opslagtemperatuur. De zelfontlading van de accu is <2% 
per maand. 
Instructies voor opslag: 

1. Laad de accu op tot minimaal 80%. 
2. Maak de accu los van alle belastingen en indien aanwezig, de oplader. Of zet uw accu in de 

opslagmodus via het instellingen scherm in de PowerXtreme Pro app 
3. Laad de accu eenmaal per jaar op tot minimaal 80%. 

 
 De accu niet in ontladen toestand (< 11,5V) voor langere tijd opslaan. 
 Bewaar de accu op een schone en droge plaats. 
 Verwijder de accu niet uit de originele verpakking totdat het nodig is voor gebruik.  
 Indien de accu voor langere tijd wordt opgeslagen zonder gebruik, moet de accu vol worden 
weggezet en dient deze één keer per jaar te worden opgeladen. De accu mag niet leeg worden 
weggezet. 

 

10 Vervoer 
Controleer altijd alle toepasselijke plaatselijke, nationale en internationale regelgeving voor 
het vervoeren van deze lithium-ijzerfosfaat accu. Het vervoeren van een gebruikte, beschadigde 
Lithium accu kan, in bepaalde gevallen, specifiek beperkt of verboden zijn. Het vervoer van een 
Lithium accu valt onder gevarenklasse UN3480, klasse 9. Voor het vervoer over land, lucht en water 
valt de accu onder de verpakkingsklasse P965, hoofdstuk II 
 

⚠  WAARSCHUWING 

 De accu moet in zijn oorspronkelijke of gelijkwaardige verpakking worden vervoerd. 
 Deze accu’s vallen voor transport onder de Dangerous Goods regelgeving. 
 Vervoer geen beschadigde accu’s 
 Zorg dat de accu goed gezekerd is tijdens transport. De accu kan een projectiel worden als een 

voertuig betrokken raakt bij een ongeval. 

 

11 Afdanking 
Probeer uw accu zo ver mogelijk te ontladen voordat deze wordt afgedankt. Isoleer de 
aansluitpunten met isolatietape of een andere bescherming die de aansluitingen bedekt om 
kortsluiting te voorkomen. Voor de bescherming van het milieu mogen lithium accu’s niet met het 
gewone huisvuil worden afgevoerd, bij voorkeur dienen ze altijd gerecycled te worden. Deponeer de 
accu in overeenstemming met de plaatselijke en landelijke wet- en regelgeving. Lever uw accu dus in 
bij een erkende afvalverwerker, milieustraat  of inzamelaar.  

       

 


