
 

 

WAARSCHUWING 

Lees de handleiding en onderstaande instructies a.u.b. zorgvuldig voordat u het product 

in gebruik neemt. 
         Productnaam: DENVER DBO-6501 BLACK  

Producttype: Balance Scooter 

Fabricagejaar: 2016 

  

• Opmerking: Gebruik voor deze balance scooter UITSLUITEND de meegeleverde lader gemarkeerd JY-420150 met de 

volgende uitgangsspanning: 42V – 1.5 A. 

• Gebruik van een andere lader kan het product beschadigen of tot andere mogelijke risico’s leiden. 

• Laad het product nooit onbeheerd op. 

• De laadperiode van het product mag nooit vier uur overschrijden. Stop het laadproces na vier uur.  

• Het product dient uitsluitend te worden opgeladen binnen een temperatuurbereik van tussen 0°C en 45°C.  

• Als u het product oplaadt in lagere of hogere temperaturen, bestaat er het risico op een verlaagde batterijprestatie, 

beschadiging van het product en persoonlijk letsel. 

• Het product dient uitsluitend te worden gebruikt binnen een temperatuurbereik van tussen -10°C en +45°C. 

• Wanneer gebruikt in lagere of hogere temperaturen, bestaat er het risico op een verlaagde batterijprestatie, 

beschadiging van het product en persoonlijk letsel. 

• Berg het product op binnen een temperatuurbereik van tussen 0°C en 35°C (de optimale opslagtemperatuur is 25°C). 

• Het product a.u.b. opladen en opbergen in een open en droge ruimte, uit de buurt van ontvlambare materialen (d.w.z. 

materialen die in brand kunnen vliegen). 

• Nooit opladen in zonlicht of nabij open vlammen.  

• Het product niet opladen onmiddellijk na gebruik. Laat het product één uur afkoelen voordat u deze oplaadt. 

• Als u het product aan anderen geeft, bijvoorbeeld als een cadeau, dient deze gedeeltelijk te zijn opgeladen (tussen 20 

en 50% opgeladen). Niet volledig opgeladen. 

• Haal het product niet uit de verpakking om op te laden en vervolgens terug in de verpakking te stoppen. 

• Wanneer geleverd vanuit de fabriek, komt het product meestal al gedeeltelijk opgeladen. Houd het product in een 

gedeeltelijk opgeladen status totdat u deze in gebruik neemt. 

 

Importeur: 

Inter Sales A/S 

Stavneagervej 22 

DK-8250 Egå 

www.denver-electronics.com 
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EC Declaration of Conformity (Machine Directive) 

The undersigned 
Company Name: DENVER ELECTRONICS A/S  
Adress: Stavneagervej 22, 8250 Egaa, Denmark 

certifies that the design and manufacturing of this product 

Product Brand Name: DENVER 
Product Model No.: DBO-6501 BLACK 
Product Type: Balance Scooter  
Year of Fabrication: 2016 

Productionlots: 10421 

Serialnumbers: 10421-10/16/03401 –10421-10/16/15300 

  
  

  

Confirms to the following directives: 

Machine directive 2006/42/EC 
MD Standards: Annex 1 of 2006/42/EC,  EN ISO 12100:2010,  EN 60335-1:2012+A11:2014 

and therefore complies with the essential requirements of the Machine Directive. 

Relevant EU accredited laboratory certificates and test reports: 

Issued by EU accredited laboratory: 
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. 
Shenzhen Branch  

Based on test report no.: 

GZES160801185901/ GZES160801185902/ 
GZES160100044501/ GZES160100044502/ 
GZES160100044503/ GZES160100044504/ 
GZES160100044505 

Standards: Annex 1 of 2006/42/EC,   EN ISO 12100:2010,  
 EN 60335-1:2012+A11:2014 

Signature: Torben Ulrich 

Full Name: Torben Ulrich 

Position: Director 

Company: DENVER ELECTRONICS A/S 

Date: 8th Sep 2016 
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