
 Accu- Aantal maanden  Aantal  Indien accu conditie  Wattuur Amslod-Accucapaciteit 
 Fase na aanschaf  laadcycli minder is dan (Wh) garantie:  

  1 Nieuw en/of nul 95% 570 Vervangen nieuwe accu
 2 0 tot 6 en tot 50 90% 540 Vervangen nieuwe accu
 3 6 tot 18 en tot 250 80% 480 Gratis reparatie naar 80% capaciteit
 4 18 tot 36 en tot 500 60% 360 Gratis reparatie naar 60% capaciteit
 5 36 en meer en/of 500 en meer 60% 360 Betaalde reparatie of vervanging
      
* Garantie geldig voor elke Amslod 43 volt accu met 600 wattuur capaciteit  

Elke accu, zoals bijvoorbeeld van een 
telefoon, een auto, of van een elektrische 
fiets, wordt elke maand in capaciteit een 
beetje minder. Naast het tijdsverloop hee� 
ook het aantal keren opladen (laadcylus) 
e�ect op de accucapaciteit.

Wat mag u als consument nu precies 
verwachten? Veel fabrikanten zijn hierover 
onduidelijk of melden zelfs niets.

Amslod is klip en klaar hierover.

In onderstaand overzicht ziet u precies wat u 
mag verwachten, en waaraan een Amslod accu 
moet voldoen, ook na jaren van gebruik. Op de 
gegevens uit het overzicht geldt een volledige 
Amslod-Accucapaciteit garantie. 

*uitleg: In het overzicht staat naast het 
tijdsverloop van het accugebruik ook het aantal 
keren van het opladen van de accu (laadcyclus). 
1 x laadcyclus houdt in: het opladen met 100% 
aan capaciteit. 

Het in de accu ingebouwde computersysteem 
telt automatisch het aantal keren van het 
opladen met totaal aan 100% capaciteit. 
Bereikte 100% opladen wordt gezien als 1 

laadcyclus, alle volledige laadcycli worden 
telkens automatisch bij elkaar opgeteld: 
(aantal laadcycli).

Als u de accu in kleine stapjes oplaadt is dit 
geen probleem. Het hee� geen enkel negatief 
e�ect. Alle kleine stapjes van opladen 
(bijvoorbeeld opladingen van 5%, of 18%, of 
56%, elk mogelijk percentage) worden 
automatisch door het systeem bij elkaar 
opgeteld totdat alle opladingen gezamenlijk 
100% hebben bereikt. Pas dan registreert het 
accu-computersysteem er 1 laadcyclus bij.

Ontladen door e-bike gebruik hee� op de 
Amslod-Accucapaciteit garantie geen e�ect. 
Zuiver en alleen het aantal volledige laadcycli 
in 100% ladingen; in één keer, of in meerdere 
kleinere delen. Als tijdens het opladen de volle 
accucapaciteit is bereikt, stopt de oplader 
automatisch. Voorbeeld; indien u uw accu 
telkens van 20% naar 60% oplaadt, of van 60% 
naar 100%, wordt dit niet geteld als 1 volledige 
laadcyclus, maar slechts als 2/5 deel van 1 
volledige laadcylus.

36 MAANDEN 
AMSLOD-ACCUCAPACITEIT 
GARANTIE.


