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Beste klant, bedankt dat u voor een Ibea-product koos. Om dit product zo goed 
mogelijk te gebruiken, raden wij u aan om deze handleiding volledig door te 
nemen en zorgvuldig te bewaren om die later te kunnen raadplegen. Aarzel niet 
om met het dichtstbijzijnde Ibea-assistentiecentrum contact op te nemen als u 
problemen of storingen in de werking vaststelt. 

◼ Packinglist 
1. Elektrische snoeischaar 

2. Batterijlader 

3. Lithiumbatterij 

4. Gereedschapskit 

5. Slijpgereedschap 

◼ Overzicht van het product 

 

◼ Opmerking 
1. Neem de handleiding grondig door. 
2. De batterij mag alleen binnen worden opgeladen. 
3. Dubbele isolatie en aarding zijn niet vereist. 
4. Fail-safe transformatorlader. 
5. Het opladen van de batterij wordt automatisch onderbroken wanneer 
oververhitting optreedt. 
6. Verwijder de batterijlader gescheiden van huishoudafval. 
7. Verwijder de batterij gescheiden van huishoudafval. 
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◼ Beschrijving van het product 

Dit product is een elektrische snoeischaar die met een batterij wordt gevoed. Het 
omvat een vast snijmes, een beweegbaar snijmes, een lithiumbatterij, een 
batterijlader, een voedingssnoer en andere componenten. Het is ontworpen om 
takken van 25 mm of minder af te snijden of bij te snijden in fruitboomgaarden, 
wijngaarden, enz. Het is eenvoudig en makkelijk te bedienen, en is bovendien 8-
10 keer efficiënter dan een traditionele snoeischaar. De snoeikwaliteit is 
aanzienlijk beter in vergelijking met een handmatige snoeischaar. 

◼ Technische specificaties 

Basisinfo over het elektrische apparaat 

Nominale spanning 14,4 V 

Max. spanning 16,8 V 

Lithiumbatterij 16,8 V - 2 Ah 

Oplaadspanning AC 110 V - 220 V 

Oplaadduur 1-1,5 uur 

Werkingsduur 3-4 uur (afhankelijk van het gebruik) 

Nominaal vermogen 100 W 

Max. vermogen 500 W 

Gewicht (inclusief batterij) 940 g 

 

Snijbereik (max.) 

Diameter Wijnranken van 25 mm 

Werkingstemperatuur 14°F-149°F / -10°C-65°C 

 

 

Neem de waarschuwingen voor de veiligheid en de instructies zorgvuldig door. 
Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan elektrocutie, 
brand en ernstige brandwonden en andere ongevallen veroorzaken. 

 

De elektrische snoeischaar niet gebruiken wanneer het regent of aan neerslag 
blootstellen. 

 

Breng uw handen nooit in de buurt van de snijzone van de elektrische 
snoeischaar tijdens de werking. 

 

Breng elektrische geladen voorwerpen nooit in contact met de elektrische 
schaar. 
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◼ Onderdelen van het product 

1. Beweegbaar snijmes 
2. Vast snijmes 
3. Vergrendelpen 
4. Trekker 
5. Voedingsschakelaar 
6. Gat om te smeren 
7. Aansluiting voor de lader 
8. AC oplaadpoort 
9. Oplaadconnector 
10. Knop om de batterij los te koppelen 
11. Connector batterij-ingang 
12. Connector batterij-uitgang 



 

 
19 

Gedurende 2 sec. 
verschijnt het totale aantal 
snijbewerkingen die 
werden uitgevoerd, 
daarna verschijnt het 
aantal snijbewerkingen 
sinds het begin van de 
sessie. 

Laadniveau van de 
batterij 

13. Display 

◼ Werking van het product - Configuratie 

1. Bevestig de batterij in de voedingsconnector van de snoeischaar. 
2. Schakel de voedingsschakelaar van de snoeischaar in. Wanneer de schaar 

voor de eerste keer wordt gebruikt, zal de indicator van de led-display groen 
zijn en weerklinkt de zoemer 1 keer. 

3. Haal de trekker twee keer over om de snijmessen van de snoeischaar 
automatisch te laten opengaan. 

4. Normaal snoeien: haal de trekker over om de snijmessen te laten sluiten en 
laat de trekker los om de snijmessen te openen. 

Snijmessen sluiten: houd de trekker ingedrukt; een continu zoemgeluid geeft 
aan dat de snijmessen gesloten zullen blijven. 
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5. Om te controleren of de snoeischaar naar behoren werkt vooraleer u de 
werkzaamheden aanvat, haalt u de trekker over om te snijmessen te sluiten 
en laat u de trekker los om de snijmessen te openen zonder dat u iets ermee 
snijdt. Herhaal deze procedure een aantal keren. 

6. Als de takken een kleine diameter hebben en u wilt sneller snijden, stel dan 
het openen van de snijmessen in op 15 mm in plaats van op 25 mm. Handel 
als volgt voor deze instelling: schakel de machine in (groene LED aan), houd 
de knop 2 seconden ingedrukt, tot een geluidssignaal weerklinkt. Herhaal de 
handeling om de vorige instelling terug te zetten. 

◼ Opbergen 
1. Haal de trekker over, houd enkele seconden ingedrukt en laat daarna weer 

los; de snijmessen zullen sluiten en niet open gaan. 
2. Schakel de batterij uit; koppel de batterij los. 
3. Maak netjes, reinig en stop de snoeischaar in de gereedschapsdoos. 
4. Houd de machine buiten bereik van kinderen. 

 

◼ Gebruik, onderhoud en waarschuwingen voor de 
batterij, batterij opladen 
De batterij van het nieuwe product is niet volledig opgeladen. Plaats de batterij op 
een werktafel, steek de connector van de lader in de batterijaansluiting, zoals in 
afb. 1 geïllustreerd, en steek de stekker van de lader daarna in het stopcontact. 
Wanneer het indicatorlampje aan gaat, begint het opladen. 
Wanneer het indicatorlampje van de lader rood is, betekent dit dat de lader aan 
het opladen is. Wanneer het lampje groen is, dan is het opladen voltooid en kan 
de batterij gebruikt worden. 
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Oplaadstappen: 

 

1. Plaats de batterij op een werktafel en steek de connector van de lader in de 
batterij, zoals in afb. 1 geïllustreerd; 

2. Sluit de lader aan op een stopcontact; 
3. Wanneer het indicatorlampje van de lader rood is, betekent dit dat de lader aan 

het opladen is. Wanneer het lampje groen is, dan is het opladen voltooid en kan 
de batterij gebruikt worden. 

 

Waarschuwingen: Elk indicatorlampje stelt de oplaadstatus van één USB 
voor. De lader heeft drie/twee USB-poorten, zoals in afb. 3-4 geïllustreerd. 
Laders met twee poorten en drie poorten zijn optioneel, naargelang het 
model van het product dat u koopt. 

 

Gebruik de meegeleverde lader om op te laden. Hierop zit een 
indicatorlampje dat overeenkomt met elke oplaadconnector (om 
afzonderlijk op te laden of meervoudig op te laden, zie het indicatorlampje 
op de lader om te bepalen of het opladen voltooid is. De lader zal een 
sequentiële oplaadmethode toepassen in plaats van simultaan opladen.) 

Opmerking: Het indicatorlampje is groen, ongeacht of de batterij is aangesloten of 
de voeding niet is aangesloten. 
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Volgorde van het indicatorlampje 

Opmerking: In geval er twee of drie batterijen aangesloten zijn, begint het opladen in 
volgorde van 1 naar 2 en dan naar 3. Hierbij is het indicatorlampje rood en wordt het 
groen wanneer de batterij volledig opgeladen is. Als de huidige batterij volledig 
opgeladen is, gaat de lader in de voornoemde volgorde over naar de volgende 
batterij die opgeladen moet worden. 

◼ Vervanging van het snijmes 

 

Om twee batterijen met 
één lader op te laden: 
zoals in de afbeelding 
getoond 
1. Niet aan het opladen 
2. Aan het opladen 
3. Volledig opgeladen 
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Vaste en beweegbare snijmessen kunnen afzonderlijk worden vervangen. Maak u geen 
zorgen over de grootte van de opening van het vervangende snijmes: de opening keert 
automatisch terug naar de normale grootte wanneer u INSCHAKELT nadat de vervanging 
van het snijmes is voltooid. 

◼ Waarschuwingen voor het gebruik 
◼ Gebruik en onderhoud van de snoeischaar 
1. Snijd geen takken waarvan de diameter groter is dan aangegeven, snijd geen 

harde voorwerpen zoals metaal, stenen of andere, niet-plantaardige materialen. 
Vervang de snijmessen als ze versleten of beschadigd zijn. 

2. Houd de snoeischaar schoon, gebruik een schone doek om de snoeischaar, de 
batterij en de lader te reinigen (gebruik geen schurende middelen of 
reinigingsproduct op basis van een oplosmiddel), gebruik een zachte, droge 
borstel om stof te verwijderen van de kop van de snoeischaar. 

3. De snoeischaar, batterij of lader niet in een vloeistof onderdompelen. 
4. Volg de vermelde instructies om de snoeischaar correct te gebruiken. De 

snoeischaar niet gebruiken als de schaar, de batterij of de lader beschadigd zijn. 
5. De snoeischaar niet gebruiken als het niet correct kon worden bediend of niet 

correct kon worden uitgeschakeld. Laat het in dit geval onmiddellijk nazien. Het is 
gevaarlijk om de snoeischaar te gebruiken als het niet correct kon worden 
bediend of niet correct kon worden uitgeschakeld. 

6. Controleer of de voeding van de snoeischaar uit staat tijdens een aanpassing, 
vervanging van accessoires of opslag. Deze beschermende maatregel is bedoeld 
om het risico te beperken voor onopzettelijke activering van de snoeischaar. 

7. Zorg ervoor dat de snijmessen gesloten zijn wanneer de snoeischaar niet wordt 
gebruikt. De snoeischaar moet buiten bereik van KINDEREN worden bewaard. 
Laat niet toe dat iemand die niet met de snoeischaar vertrouwd is, dit gereedchap 
gebruikt zonder instructies te geven. Het is gevaarlijk om de snoeischaar te 
gebruiken zonder een goede training en volledig begrip ervan. 

8. Het gebruik van de snoeischaar moet in overeenstemming zijn met de instructies 
in deze handleiding en de gebruiksmethoden, rekening houdend met de 
werkomgeving en de aard van de uit te voeren werken. Het is gevaarlijk om de 
snoeischaar te gebruiken buiten de vermelde gebruiksmogelijkheden en 
specificaties. 

9. Verwijder alle vuil van de bewegende en vaste snijmessen na elk gebruik, breng 
daarna een smeermiddel aan op de zijde van het snijmes waar het bewegende 
en vaste snijmes contact maken. Dit zorgt ervoor dat de snijmessen in goede 
staat blijven en vermindert de weerstand tijdens het gebruik, waardoor de 
snoeischaar en de snijmessen langer meegaan. 
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10. Op het einde van de werkzaamheden moet u altijd de batterij loskoppelen en de 
machine op een veilige plaats opbergen, buiten bereik van kinderen. Het bedrijf 
wijst alle verantwoordelijkheid af voor materiële schade of lichamelijke letsels. 

◼ Gebruik en onderhoud van de batterij 
1. De batterij niet opladen bij een omgevingstemperatuur lager dan 0°C 

(32°F) of hoger dan 45°C (113°F). 
2. Controleer of de batterij uitgeschakeld is voordat u het snoer op de batterij 

aansluit. 
3. Gebruik alleen de batterijlader die bij de snoeischaar is meegeleverd. Het 

gebruik van een andere lader die niet overeenstemt met de specificaties van 
de batterij, kan brand veroorzaken. 

4. Voorwerpen zoals paperclips, muntjes, sleutels, spijkers, schroeven of andere 
geleidende voorwerpen moeten altijd uit de buurt van de batterij worden 
gehouden wanneer die niet wordt gebruikt. 

5. De batterij niet uit elkaar halen. 
6. De batterij niet in kortsluiting brengen. 
7. De batterij niet naast een warmtebron gebruiken. 
8. De batterij niet in vuur gooien of in water onderdompelen. 
9. De batterij niet naast vuur of onder rechtstreeks zonlicht opladen. 
10. Geen spijker in de batterij steken. niet met een hamer op de batterij kloppen, 

de batterij geen stoot geven, niet met de batterij gooien of de batterij op een 
andere manier aan schokken onderwerpen. 

11. Een vervormde of beschadigde batterij niet gebruiken. 
12. Geen lasbewerkingen op de batterij uitvoeren. 
13. De oplaadrichting van de batterij niet omkeren, de polariteit van de 

aansluitingen niet omwisselen en de batterij niet teveel opladen. 
14. De batterij niet aansluiten op oplaaduitgangen of de aansluiting van een 

sigarettenaansteker in een auto. 
15. De batterij niet gebruiken voor andere apparatuur dan de snoeischaar 

waarvoor die is bedoeld. 
16. Geen rechtstreeks contact maken met de lithiumcellen in de batterij. 
17. De batterij niet in een microgolfoven doen, of aan hoge temperatuur 

onderwerpen of in een vat met hoge druk doen. 
18. Een lekke batterij niet gebruiken. 
19. Houd de batterij buiten bereik van KINDEREN. 
20. De batterij niet in rechtstreeks zonlicht gebruiken of plaatsen (of in een 

voertuig dat in rechtstreeks zonlicht staat). Hierdoor kan de batterij 
oververhitten of vuur vatten, wat de levensduur van de batterij vermindert. 

21. De batterij niet in een elektrostatische omgeving gebruiken (meer dan 64 V). 
22. Een batterij die door corrosie is aangetast, een onaangename geur afgeeft of 

er ongewoon uitziet niet gebruiken. 
23. Als uw huid of kleren rechtstreeks met batterijvloeistof in contact komt, moet u 

die onmiddellijk met zuiver water spoelen. 
24. Houd de batterij volledig opgeladen wanneer de snoeischaar lange tijd niet 

wordt gebruikt. 
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◼ Opmerkingen in verband met de veiligheid 
Waarschuwing! Neem alle instructies zorgvuldig door. Als u de instructies niet 
naleeft, kan dit leiden tot elektrocutie, brand of andere ernstige schade! 

◼ Veiligheid op de werkplaats 
1. Houd de werkplaats schoon en goed verlicht, een rommelige werkplaats met 

schaarse verlichting kan ongevallen veroorzaken. 
2. De snoeischaar niet gebruiken in een explosieve, ontvlambare of vochtige 

omgeving. 
3. Houd KINDEREN en omstaanders uit de buirt voordat u de snoeischaar gaat 

bedienen, om onopzettelijke verwondingen te wijten aan afleiding te vermijden. 

◼ Elektrische veiligheid 
1. De aansluiting van de batterij van de snoeischaar moet compatibel zijn met de 

stekker van de kabel. De aansluiting en de stekker niet wijzigen. 
2. De snoeischaar niet blootstellen aan regen, een vochtige omgeving, water of 

ander vocht dat elektrocutie kan veroorzaken. 
3. Niet met het voedingssnoer knoeien. De snoeischaar niet bij het voedingssnoer 

optillen of omhoog trekken. Houd de snoeischaar uit de buurt van warmte, olie, 
scherpe randen of bewegende onderdelen. 

◼ Persoonlijke veiligheid 

 

Draag geschikte kleding en beschermende schoenen met een 
antislipzool. 

 
Draag beschermende handschoenen. 

 
Draag een veiligheidsbril. 

1. Draag geen losse kleding of sieraden die aan de bewegende onderdelen 
kunnen haperen. 

2. Blijf aandachtig, laat u niet afleiden en gebruik uw gezond verstand tijdens het 
gebruik van het gereedschap. Het gereedschap niet gebruiken als u zeer 
vermoeid bent of onder invloed van medicijnen, drugs, alcohol of andere 
stoffen. 

3. De schaar niet bij regenachtig weer gebruiken. 
4. Het gereedschap is ontworpen om takken te snoeien. Niet gebruiken op hard 

hout of andere voorwerpen. 
5. Als het snijmes vast zit, mag u niet proberen om het los te krijgen voordat u de 

schakelaar op de stand UIT hebt gezet. 
6. Voordat u met snoeiwerken begint, moet u controleren of er in de takken geen 

verborgen voorwerpen of kabels en dergelijke verborgen zitten. 
7. Houd het gereedschap tijdens het gebruik stevig met één hand vast en houd 

het snijmes minstens 15 cm uit de buurt van uw andere hand en de rest van uw 
lichaam. 
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8. Het gereedschap niet gebruiken in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of 
gassen, om brandgevaar of ontploffingen te vermijden. 

9. Controleer regelmatig of de snijmessen niet versleten is. Slijp de snijmessen 
indien nodig. Botte snijmessen overbelasten het gereedschap. Schade als 
gevolg van gebruik met snijmessen in slechte staat, wordt niet door de garantie 
gedekt. 

10. Niet proberen om het gereedschap zelf te repareren. Ga altijd naar een erkend 
onderhoudscentrum als reparatie vereist is. Alle onderhoudswerken en 
reparaties die niet in deze handleiding beschreven staan, moeten door een 
onderhoudscentrum worden uitgevoerd. 

11. Voorkom onopzettelijke activering. Zorg ervoor dat de schakelaar in de stand 
UIT staat wanneer het gereedschap op de batterij is aangesloten en wanneer u 
het gereedschap moet verplaatsen of vervoeren. Als u het gereedschap 
vervoert met de schakelaar in de stand AAN en met uw vinger op de trekker, 
dan kan dit een gevaar voor onopzettelijke activering veroorzaken. 

12. Verwijder alle sleutels en reparatiegereedschappen voordat u de schakelaar 
aan zet. Een werksleutel die aan bewegende onderdelen is bevestigd, kan 
verwondingen veroorzaken. 

13. Verlies uw evenwicht niet. Behoud in alle situaties een correct evenwicht van 
uw lichaam. Zo kunt u het gereedschap beter controleren in geval van 
onverwachte gebeurtenissen. 

◼ Maatregelen bij problemen 
1. Wanneer de snoeischaar een voorwerp niet kan doorsnijden, moet u de 

trekker onmiddellijk loslaten. Het bewegende snijmes zal automatisch naar de 
open stand terugkeren. 

2. Wanneer de snoeischaar een zeer harde tak aan het doorsnijden is, moet u 
de trekker onmiddellijk loslaten. Het bewegende snijmes zal automatisch naar 
de open stand terugkeren. 

3. Wanneer de batterij niet goed oplaadt, moet u controleren of de lader wel 
degelijk de lader is die bij de aankoop in de verpakking zat. Controleer 
vervolgens of de voeding die aan de lader wordt geleverd overeenstemt met 
de waarde in de specificaties op de lader. 

4. In geval van een elektrische of mechanische storing, moet u onmiddellijk 
UITSCHAKELEN. 

5. Als u aan de slag gaat zonder de instructies te volgen, kan dit leiden tot een 
lek van de batterijvloeistof. Gelekte batterijvloeistof niet aanraken. Bij 
onopzettelijk contact met batterijvloeistof met u dit onmiddellijk met zuiver 
water afspoelen. Als de batterijvloeistof in de ogen terecht komt, moet u de 
ogen onmiddellijk met zuiver water uitspoelen en een arts raadplegen. 
Vloeistof uit een lekke batterij kan irritatie en brandwonden veroorzaken. 
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◼ Tips bij defecten 

Frequentie 
akoestische 
signalen 

Defect Oplossing 

1 Geen batterijvermogen 
Controleer of het batterijvermogen 
laag is 

2 Geen communicatie 
Controleer of de bekabeling correct 
is 

3 
Hoge belasting op 
snijmessen 

Smeer de snijmessen met olie 

4 Verlies van motorfase 
Wend u tot de 
plaatselijke verkoper 
voor onderhoud 

5 
Kortsluiting 
motorfaselijn 

Controleer of de kabel of de kop 
van de connector kortsluiting heeft 
veroorzaakt 
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◼ Garantie 
Deze machine is ontworpen en gemaakt aan de hand van de modernste 
productietechnieken. De fabrikant geeft garantie op zijn producten gedurende 
24 maanden te rekenen vanaf de datum van aankoop, behalve voor 
professionele producten die continu worden gebruikt, of gebruikt voor werken 
voor rekening van derden, waarvoor de garantie 12 maanden bedraagt vanaf 
de datum van aankoop. 

GARANTIEVOORWAARDEN 

De garantie wordt erkend vanaf de datum van aankoop. De fabrikant vervangt 
defecte onderdelen gratis wat materialen, werkuren en productie betreft. De garantie 
omvat geen vervanging van de machine. 

Het technische personeel zal het probleem onderzoeken binnen de tijdslimieten die 
wegens organisatorische redenen mogelijk zijn, en in ieder geval zo snel mogelijk. 
Geen enkele vertraging zal aanleiding zijn voor het aanvragen van enige 
schadevergoeding of uitbreiding van de garantie. 

Om onderhoud onder garantie aan te vragen, moet u aan het bevoegde 
personeel het garantiecertificaat laten zien met de stempel van de verkoper, 
volledig ingevuld en vergezeld van de aankoopfactuur, het ontvangstbewijs of 
een ander fiscaal verplicht document, met daarop de datum van aankoop. 

De garantie vervalt in de volgende gevallen: 
- Geen duidelijk onderhoud 
- Verkeerd gebruik of geknoei met het product 
- Gebruik van ongeschikte smeermiddelen 
- Gebruik van niet-originele reserveonderdelen of accessoires 
- Reparatiewerken uitgevoerd door onbevoegd personeel 

Alle onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage tijdens de werking, 
worden niet door garantie van de fabrikant gedekt. 

Eventuele schade veroorzaakt tijdens het transport moet onmiddellijk aan de 
expediteur worden gemeld, anders is de garantie nietig. 

De fabrikant is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse 
schade aan mensen of voorwerpen, te wijten aan defecten van de machine 
of als gevolg van geforceerde, langdurige ophanging tijdens het gebruik.



 

 

EG-CONFORMITEITSVERKLARING Vertaling van de oorspronkelijke tekst 

GB 
Het bedrijf 

IBEA s.r.l. 
Via Milano, 15/17 - 21049 Tradate (VA) ITALIË 

VERKLAART DAT DE MACHINE  

 

Benaming: Elektrische snoeischaar 

Type: Kratos 

Model: Kratos 25 - Kratos 40 

Bouwjaar: 2019 

IN OVEREENSTEMMING IS MET DE RELEVANTE GEHARMONISEERDE WETGEVING VAN DE 
GEMEENSCHAP: 

RICHTLIJN 2006/42/EG Machinerichtlijn 
RICHTLIJN 2014/30/EU Elektromagnetische 

compatibiliteit 
RICHTLIJN 2014/35/EU Laagspanningsrichtlijn 

Referentie naar de gebruikte relevante geharmoniseede normen of referenties naar andere 
technische specificaties waarvoor overeenstermming wordt verklaard: 

UNI EN ISO 12100:2010 EN 60745-1:2009 

EN 55014-1:2017 EN 60335-1:2012 

EN 55014-2:2015 EN 60335-2-29:2012 

EN 61000-3-2:2018 EN 62233:2008 

EN 61000-3-3:2013 EN 61960-3:2017 

Bevoegde persoon om de technische documentatie op te stellen: 

Naam: Ing. Alberto Griffini 

Adres: 
Via Milano, 15/17 - 21049 Tradate (VA) ITALIË 

Deze conformiteitsverklaring is opgesteld onder exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant. 

Tradate, 01 december 2019 De wettelijke vertegenwoordiger 

[HANDTEKENING] 

Ing. Alberto Griffini 

De afbeeldingen in deze handleiding zijn enkel ter illustratie en kunnen 
afwijken van het werkelijke uiterlijk van het product. De informatie in deze 

handleiding kan zonder kennisgeving vooraf aan wijzigingen worden 
onderworpen. 
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◼ Foutmeldingen 

Als er zich een fout voordoet, moet u handelen volgens de meldingscode op het 
scherm van de display. 

Foutmelding op het scherm: 
Als de volgende code tijdens het gebruik van dit product op het scherm verschijnt, 
moet u repareren of handelen volgens de betreffende foutmelding. 

Betekenis van de alarmen van de snoeischaar 

Inhoud van het alarm 
De ledlampjes knipperen 

meermaals 
De zoemer van de kaart 

gaat meermaals af 
Foutcode aangegeven op 

het scherm 
Overige 

instructies 

     

Geen fout 0 0 E00  

Fout stroomsensor 2 6 E02  

MOSFET defect 3 6 E03  

Hall-sensor snijmes defect 4 3 E04  

Bescherming te hoge stroom 5 5 E05  

Opening geblokkeerd / rotor 
geblokkeerd 

6 3 E06 
 

Fasefout 7 4 E07  

Te hoge stroom / te lage stroom 8 1 E08  

Oververhitting MOS/chip 9 6 E09  

Communicatiefout 10 2 E10  

Bitfout 10 7 E10  

EEPROM-fout 11 6 Ell  

Fout fasedetectie 12 4 E12  

Programmeerfout 13 6 E13  

     

Gepland onderhoud 15 5 E15  

Batterijfout 16 9 E16  

Communicatiefout tussen kaart en 
batterijen 

17 10 E17 
 

 



 

 

Scheda prodotto / Productinformatieblad / Fiche produit 

Modello / Model / Modèle .......................................................  

S/N .........................................................................................  

Rivenditore / Verkoper / Détaillant ..........................................  

Data / Datum ..........................................................................  
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Gemaakt in Italië 

ACTIVE s.r.l. - Via Delmoncello, 12 - 26037 San Giovanni in Croce (CR) 
Tel. 0375.91742 - Fax 0375.91684 - e-mail: info@active-srl.com 

www.active-srl.com 
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