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Veiligheidsvoorschriften
Houdt u zich aan deze documentatie en 
vooral aan de veiligheidsinformatie om uzelf 
en anderen te beschermen tegen letsel en 
het apparaat te beschermen tegen schade.
• Lees de documentatie van het bijbeho-

rende testinstrument zorgvuldig en volle-
dig door en volg de instructies op.
U vindt de documenten op http://
www.gossenmetrawatt.com. Bewaar de 
documenten als naslagwerk voor toe-
komstig gebruik.

• Neem alle noodzakelijke veiligheidsvoor-
schriften voor uw werkomgeving in acht 
en volg deze op.

• Gebruik de accupack uitsluitend als deze 
onbeschadigd is.
Controleer de accu vóór gebruik. Let 
hierbij vooral op beschadigingen.

• Gebruik de accupack niet na langdurige 
opslag onder ongunstige omstandighe-
den (bijv. vochtigheid, stof, temperatuur).

• De accupack mag niet worden blootge-
steld aan direct zonlicht.

• Gebruik de accupack alleen met inacht-
neming van de vermelde technische 
gegevens.

• Oplaadbare batterijen mogen alleen in 
onbeschadigde toestand worden opge-
laden. 
Controleer de oplaadbare batterijen vóór 
gebruik. Let hierbij vooral op lekkende en 
beschadigde oplaadbare batterijen.

Gebruiksdoel/doelmatig gebruik
De accupack Kompakt Master Z502H wordt 
gebruikt uitsluitend voor de voeding van de 
volgende testinstrumenten: PROFITEST MF 
serie, PROFITEST MASTER IQ serie, PROFI-
TEST MASTER serie, PROFITEST INTRO en 
de METRISO serie.
De accupack Z502O wordt gebruikt uitslui-
tend voor de voeding van de volgende tes-
tinstrumenten: PROFITEST MF serie, PRO-
FITEST INTRO en de METRISO serie.

Ondoelmatig gebruik
Elke vorm van gebruik van het product die 
niet in dit supplement of in de gebruiksaan-
wijzing van het bijbehorende testinstrument 
wordt beschreven, is in strijd met het 
bedoelde gebruik.

Aansprakelijkheid en garantie
Gossen Metrawatt GmbH kan niet aansprake-
lijk worden gesteld voor materiële schade, let-
selschade of gevolgschade, die het gevolg is 
van onoordeelkundig of verkeerd gebruik van 
het product, met name van het niet in acht 
nemen van de productdocumentatie. Boven-
dien vervalt in dit geval elk recht op garantie.

Openen/reparaties
Het eigenmachtig aanbrengen van construc-
tieve veranderingen aan het product en het 
openen van het product is verboden.

Gebruikte symbolen

Europese conformiteitsmarke-
ring
Gossen Metrawatt GmbH 1

http://www.gossenmetrawatt.com 


Technische gegevens

Leveringsomvang

Gebruik
De accupack moet volgens de beschrijving 
in de documentatie van het betreffende tes-
tinstrument worden geplaatst en aangeslo-
ten.
De accupack mag alleen worden opgeladen 
met het laadapparaat Z502R.

Terugname en milieuvriendelijke verwerking 
tot afval
Dit product valt onder Richtlijn 2006/66/EG 
inzake batterijen en accu's, alsook afge-
dankte batterijen en accu's en de nationale 
omzetting ervan in de vorm van de batterij-
wet (BattG) inzake het in de handel brengen, 
het terugnemen en het milieuvriendelijk ver-
wijderen van batterijen en accu's.

Het hiernaast afgebeelde symbool 
betekent dat u batterijen en oplaad-
bare batterijen moet weggooien 
volgens de geldende wettelijke 

voorschriften. Batterijen en oplaadbare bat-
terijen mogen niet met het huisvuil worden 
weggegooid. Verwijder de batterijen of 
oplaadbare batterijen uit het apparaat en 
lever ze in bij een officieel inzamelpunt.
Gescheiden afvalverwijdering en recycling 
zorgen ervoor dat natuurlijke hulpbronnen 
behouden blijven en dat de gezondheid en 
het milieu worden beschermd.
Actuele en nadere informatie is te vinden op 
onze website http://www.gossenmetra-
watt.com onder de zoektermen „WEEE“ en 
„Milieubescherming“.

De accu mag niet samen met 
het huisvuil worden verwijderd, 
zie Terugname en milieuvriende-
lijke verwerking tot afval 2.

NiMH

De accupack moet in het recy-
clingcircuit voor nikkel-metaal-
hydridebatterijen worden ge-
bracht.

Afmetingen:
(l×b×h)

ca. 
63 mm × 30 mm × 61 mm

Gewicht: ca. 250 g

Aansluitingen: voor 9V blokbatterijclips

Laadvermogen:
- Z502H
- Z502O

2000 mAh
2500 mAh

Spanning: 9,6 V

Totale 
weerstand: 0,6 Ω (1000 Hz)

Bewaartempe-
ratuur:

+10 °C tot +25 °C
(nooit meer dan 30 °C!)

Relatieve lucht-
vochtigheid: 65 % ± 20 %

1 Akkupack Z502H of Z502O
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