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Veiligheidsrichtlijnen Intelligent Battery

Neem om brand, ernstig letsel en materiële schade te voorkomen, de volgende 
veiligheidsrichtlijnen in acht bij het gebruiken, opladen of opslaan van de accu.

Accugebruik 
1.	 Laat	de	accu’s	NIET	in	contact	komen	met	enige	vorm	van	vloeistof.	Laat	de	accu’s	NIET	

in	de	regen	staan	of	in	de	buurt	van	een	bron	van	vocht.	Laat	de	accu	NIET	in	het	water	
vallen.	Als	de	binnenkant	van	de	accu	in	contact	komt	met	water,	kan	chemische	ontleding	
optreden. Dit kan leiden tot brand in de accu en zelfs tot een explosie.

2.	 Als	de	accu	per	ongeluk	in	het	water	valt,	plaats	de	accu	dan	onmiddellijk	op	een	veilige	en	
open plek. Blijf op een veilige afstand van de accu totdat deze helemaal droog is. Gebruik 
de	accu	nooit	opnieuw	en	voer	de	accu	op	juiste	wijze	af	zoals	beschreven	in	het	hoofdstuk	
Accu recyclen hieronder. 

3. Blus een brand in de accu met zand, een blusdeken of een poederblusser.
4.	 Gebruik	nooit	accu’s	van	een	ander	merk	dan	DJI.	Surf	naar	www.dji.com	voor	aanschaf	

van	nieuwe	accu’s.	DJI	aanvaardt	geen	enkele	aansprakelijkheid	voor	enige	schade	die	
wordt	veroorzaakt	door	accu’s	van	een	ander	merk	dan	DJI.

5.	 Gebruik	nooit	gezwollen,	lekkende	of	beschadigde	accu’s.	Als	de	accu’s	abnormaal	zijn,	

OPMERKING
Alle instructies en andere bijbehorende documenten zijn onderhevig aan veranderingen naar 
goeddunken van SZ DJI TM TECHNOLOGY CO., LTD. Surf voor up-to-date productinformatie 
naar http://www.dji.com en klik op de productpagina van dit product.

Woordenlijst
De volgende termen worden gebruikt in de productdocumentatie om de verschillende niveaus 
van mogelijke schade aan te geven tijdens het gebruik van dit product:

 OPMERKING: Procedures kunnen, indien niet correct gevolgd, fysieke schade aan 
eigendommen veroorzaken, maar er is weinig of geen kans op letsel.

 WAARSCHUWING: Procedures kunnen, indien niet correct gevolgd, fysieke schade 
aan eigendommen, bijkomende schade en ernstig letsel veroorzaken OF een hoge 
kans op oppervlakkig letsel veroorzaken.

Lees	de	GEHELE	RONINTM-MX gebruikershandleiding door 
om	jezelf	vertrouwd	te	maken	met	de	bijzonderheden	van	dit	
product	alvorens	het	te	gebruiken.	Het	niet	correct	besturen	

van het product kan leiden tot schade aan het product of persoonlijke eigendommen en 
kan ernstig letsel veroorzaken.
Dit	is	een	geavanceerd	product.	De	apparatuur	moet	voorzichtig	worden	bediend	met	
gezond	verstand	en	vereist	enige	elementaire	mechanische	kennis.	Het	niet	gebruiken	
van	dit	product	op	een	veilige	en	verantwoorde	manier	kan	leiden	tot	letsel	of	schade	aan	
het product of andere zaken. 
Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen zonder direct toezicht van 
volwassenen.	Gebruik	dit	product	NIET	in	combinatie	met	incompatibele	onderdelen	
of	wijzig	het	niet	op	enige	wijze	die	niet	wordt	beschreven	in	de	documenten	die	zijn	
verschaft	door	SZ	DJI	TECHNOLOGY	CO.,	LTD.	
Deze veiligheidsvoorschriften bevatten instructies voor veiligheid, bediening en 
onderhoud.	Het	is	van	essentieel	belang	dat	je	alle	instructies	en	waarschuwingen	in	de	
gebruiksaanwijzing	leest	en	opvolgt	vóór	montage,	installatie	of	gebruik	om	dit	product	
op de juiste manier te bedienen en schade of ernstig letsel te voorkomen.
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neem	dan	contact	op	met	DJI	of	een	door	DJI	erkende	dealer	voor	assistentie.
6.	 Installeer	of	verwijder	de	accu	nooit	als	deze	is	ingeschakeld.	Plaats	of	verwijder	de	accu’s	

NIET	als	de	plastic	kap	gescheurd	of	op	andere	wijze	beschadigd	is.
7.	 De	accu	dient	te	worden	gebruikt	bij	temperaturen	van	-10	ºC	tot	40	ºC.	Gebruik	van	de	

accu	in	omgevingen	boven	50	ºC	kan	leiden	tot	brand	of	ontploffing.	Gebruik	van	de	accu	
onder	-10	ºC	kan	leiden	tot	permanente	schade.

8.	 Gebruik	de	accu	NIET	in	sterke	elektrostatische	of	elektromagnetische	omgevingen.	In	dat	
geval	werkt	de	bediening	van	de	accu	niet	correct.

9. Demonteer of doorboor de accu nooit. De accu kan gaan lekken, in brand vliegen of 
exploderen.

10.	 Laat	zware	accu’s	NIET	vallen	of	tegen	elkaar	botsen.	Plaats	GEEN	zware	voorwerpen	op	
de accu of oplader. 

11. De elektrolyten in de accu zijn zeer corrosief. Als een elektrolyt contact maakt met de 
huid	of	de	ogen,	was	je	het	betreffende	lichaamsdeel	direct	met	stromend	schoon	water	
gedurende ten minste 15 minuten. Ga daarna voor controle naar een arts.

12.	 Gebruik	de	accu	NIET	als	deze	niet	werkt.	
13.	 Verhit	de	accu	NIET.	Plaats	de	accu’s	NIET	in	een	magnetron	of	in	een	houder	onder	druk.
14.	 Plaats	GEEN	losse	accucellen	op	een	geleidend	oppervlak,	zoals	een	metalen	tafel.
15.	 Plaats	GEEN	losse	cellen	in	een	zak,	tas	of	een	lade	waar	ze	kunnen	kortsluiten	tegen	

andere	voorwerpen	of	waar	de	accuklemmen	tegen	elkaar	kunnen	worden	gedrukt.	
Veroorzaak	NIET	handmatig	kortsluiting.

16.	 Reinig	accuklemmen	met	een	schone,	droge	doek.

Accu opladen
1.	 Koppel	de	accu’s	NIET	rechtstreeks	aan	stopcontacten	of	auto-opladers,	en	gebruik	altijd	

een	door	DJI	goedgekeurde	adapter.	DJI	aanvaardt	geen	aansprakelijkheid	als	de	accu	
wordt	opgeladen	met	een	oplader	van	een	ander	merk	dan	DJI.

2.	 Laat	de	accu	nooit	onbeheerd	achter	tijdens	het	opladen.	Laad	de	accu	NIET	op	in	de	
nabijheid van ontvlambare materialen of op brandbare oppervlakken zoals tapijt of hout.

3.	 Laad	de	accu	NIET	direct	na	gebruik	op,	omdat	de	temperatuur	van	de	accu	wellicht	te	
hoog	is.	Laad	de	accu	pas	op	als	deze	is	afgekoeld	tot	kamertemperatuur.	Het	opladen	
van	de	accu	buiten	een	temperatuurbereik	van	5	ºC	tot	40	ºC	kan	leiden	tot	lekkage,	
oververhitting of schade aan de accu.

4.	 Koppel	de	oplader	los	als	deze	niet	wordt	gebruikt.	Controleer	de	oplader	regelmatig	
op	schade	aan	snoer,	stekker,	behuizing	en	andere	onderdelen.	Reinig	de	oplader	NIET	
met gedenatureerde alcohol of andere brandbare oplosmiddelen. Gebruik nooit een 
beschadigde oplader.

Accuopslag 
1.	 Houd	accu’s	buiten	het	bereik	van	kinderen	en	huisdieren.
2.	 Plaats	de	accu	NIET	in	de	buurt	van	warmtebronnen	zoals	een	oven	of	een	kachel	staan.	

Laat	de	accu’s	NIET	in	de	auto	staan	op	warme	dagen.	De	ideale	opslagtemperatuur	is	22℃	
tot	28℃.	

3.	 Bewaar	de	accu	droog.	
4.	 Sla	de	accu	NIET	voor	langere	tijd	op	als	deze		volledig	is	ontladen,	er	kan	in	dat	geval	

diepteontlading plaatsvinden, met permanente schade tot gevolg. 

Accu onderhouden
1. Gebruik de accu nooit als de temperatuur te hoog of te laag is.
2.	 Bewaar	de	accu	nooit	in	omgevingen	met	een	temperatuur	van	meer	dan	60	ºC.

Kennisgeving	betreffende	reizen
1.	 Voordat	de	Intelligent	Battery	op	een	vliegreis	kan	worden	meegenomen,	moet	deze	eerst	

volledig	worden	ontladen.	Ontlaad	de	accu	alleen	op	een	brandvrije	locatie.	Bewaar	de	
Intelligent Battery in een ruimte met voldoende ventilatie.

2.	 Houd	de	accu	uit	de	buurt	van	metalen	voorwerpen	zoals	brillen,	horloges,	sieraden	en	
haarspelden.
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3.	 Vervoer	nooit	een	beschadigde	accu	of	een	accu	met	een	laadniveau	van	meer	dan	50%.

Accu recyclen
Voer de accu pas na het volledig ontladen af in daarvoor bestemde recyclecontainers. Plaats 
de	accu	NIET	in	reguliere	vuilnisbakken.	Houd	je	strikt	aan	de	plaatselijke	regelgeving	inzake	
de	verwijdering	en	recycling	van	accu’s.

Accugebruik 
Zorg ervoor dat de accu’s volledig zijn opgeladen vóór gebruik.

Accu opladen
De Intelligent Battery is ontworpen om te stoppen met opladen wanneer deze vol is. Het is 
echter een goede gewoonte om toezicht te houden op de voortgang van het laden en de accu's 
los te koppelen wanneer deze volledig zijn opgeladen.

Accuopslag 
1. Ontlaad de accu tot 40%-65% als deze langer dan 10 dagen niet wordt gebruikt. Dit kan de 

levensduur van de accu aanzienlijk verlengen. De accu ontlaadt automatisch tot onder 65% 
bij inactiviteit van meer dan 10 dagen om opzwellen te voorkomen. Het duurt ongeveer 2 
dagen om de accu te ontladen tot 65%. Het is normaal dat je een matige warmte uit de accu 
voelt komen tijdens de ontlaadprocedure.

2. De accu zal naar de slaapstand schakelen als deze leeg is en voor een lange periode 
wordt opgeslagen. Wanneer de accu in de slaapstand staat en je de accu probeert in te 
schakelen, brandt de accuvermogen-LED rood en zijn de LED's van het accuniveau allemaal 
uitgeschakeld. Druk eenmaal op de aan/uit-knop of raak de accu 20 minuten lang niet aan, 
waarna de verlichting uitschakelt. Laad de accu op om deze uit de slaapstand te halen.

3. Verwijder de accu’s uit de gimbal wanneer deze voor een lange periode wordt opgeslagen.

Accu onderhouden
1. Ontlaad de accu nooit te ver, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van de accucel.
2. De levensduur van de accu kan worden verkort als deze gedurende langere tijd niet wordt 

gebruikt.
3. Ontlaad de accu om de drie maanden volledig en laad hem vervolgens weer volledig op, 

zodat hij in een goede staat blijft. 

Accu recyclen
Als de aan/uit-knop op de Intelligent Battery is uitgeschakeld en de accu niet volledig kan 
worden ontladen, neem dan contact op met een professioneel recyclingbedrijf voor hulp.
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