WAARSCHUWINGEN INZAKE BATTERIJEN EN VEILIGHEID
Veilig omgaan met en gebruik van batterijen
Lees en volg deze instructies voordat u de batterij gaat gebruiken.
Voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving, kan het niet lezen en opvolgen van deze
waarschuwingen en/of instructies schade aan uw NETGEAR-product tot gevolg hebben. Deze schade
wordt niet gedekt door de garantie van NETGEAR.
In dit document zijn verwijzingen naar batterijen ook van toepassing op batterijpacks
Volg deze instructies voor een optimale veiligheid en optimale prestaties:
•

Gebruik GEEN namaakbatterijen in NETGEAR-producten. Gebruik alleen batterijen die door NETGEAR
zijn geleverd.

•

Gebruik deze batterij voor NIETS anders dan het beoogde doel.

•

Houd batterijen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

•

Gebruik een batterij NIET als de buitenkant is beschadigd, gezwollen of aangetast. Voorbeelden zijn
onder andere lekken, stank, deuken, roest, corrosie, barsten, zwelling, smelten en krassen.

•

U mag uw batterij NIET demonteren, pletten, doorboren, versnipperen of op een andere manier met de
batterij knoeien.

•

Stel de batterij NIET bloot aan vloeistoffen. Vloeistof kan in de batterijcircuits terecht komen, wat corrosie
tot gevolg heeft en de veiligheid in gevaar brengt.

•

Droog een natte of vochtige batterij NIET met behulp van een apparaat of warmtebron, zoals een föhn of
magnetron.

•

Plaats het apparaat of de batterij NIET in de buurt van een warmtebron of in direct zonlicht. Hoge
temperaturen kunnen ertoe leiden dat de batterij opzwelt, lekt of defect raakt. Voorbeelden zijn onder
andere op of in de buurt van een verwarming, kookplaat, kookapparaat, strijkijzer, radiator, open haard of
het interieur van een voertuig of naast een ruit in direct zonlicht.

•

Laat de batterij NIET in aanraking komen met metalen voorwerpen. Als metalen voorwerpen, zoals
sieraden, langdurig in contact blijven staan met de contactpunten van de batterij, kan deze zeer heet
worden of vlam vatten.

•

U mag de batterij NIET bewaren bij gevaarlijke of ontvlambare stoffen. Bewaar de batterij in een koele,
droge, geventileerde ruimte.

•

U mag de batterij NIET achterstevoren plaatsen. CONTROLEER of het batterijvak leeg is en vrij is van
vocht en losse onderdelen is voordat u de batterij plaatst.

•

Laad de batterij NIET op in direct zonlicht of bij extreme temperaturen. Laad de batterij op bij
kamertemperatuur, meestal tussen 20 °C en 26 °C (68 °F en 79 °F). Het opladen kan tijdelijk worden
uitgeschakeld als de temperatuur van de batterij hoger is dan 60 °C (140 °F). Als de batterijtemperatuur
hoog is, maar lager dan 60 °C (140 °F), wordt de batterij opgeladen, maar langzamer dan normaal.

•

Laat de batterij of het NETGEAR-product niet vallen met de batterij erin. Als de batterij valt, vooral op een
hard oppervlak, kan er schade aan de batterij en het NETGEAR-product ontstaan. Als u vermoedt dat de
batterij beschadigd is, moet u deze onmiddellijk vervangen.

•

Laat uw mobiele hotspot NOOIT langer dan 24 uur aangesloten om op te laden. Laat de batterij
leeglopen en laad deze opnieuw op. Als u uw mobiele hotspot in een oplader laat zitten zonder dat de
batterij leegraakt, kan dit de prestaties van de batterij beïnvloeden en/of de batterij/het apparaat
beschadigen.

•

Als een batterij aanzienlijk korter meegaat dan toen deze nieuw was, is de levensduur van de batterij
verstreken. We raden u in zo'n geval aan de batterij te vervangen. Voor de beste resultaten en prestaties
moeten NETGEAR-batterijen na 12 maanden gebruik of eerder worden vervangen, afhankelijk van het
gebruik.

•

Volg plaatselijke richtlijnen om gebruikte batterijen af te voeren. Gooi de batterij NIET weg in vuur of
water.

Waarschuwing inzake namaakbatterijen
Gebruik geen namaakbatterijen!
De kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van namaakbatterijen is onzeker en kan in sommige gevallen
gevaarlijk zijn. Het is mogelijk dat sommige namaakbatterijen vlam vatten of exploderen, wat kan leiden tot
letsel of schade aan de gebruiker, eigendommen of uw NETGEAR-product.
Namaakbatterijen bieden niet dezelfde hoge veiligheidsnorm als batterijen van het merk NETGEAR. Op lithiumionbatterijen moeten markeringen zijn opgenomen om aan te geven dat ze voldoen aan de veiligheids- en
milieunormen van hun land. Het kan illegaal zijn om batterijen te verkopen die niet aan de voorschriften voldoen.
Namaakbatterijen hebben geen ingebouwde storings-, overladings- en hittebescherming. Het risico bestaat dat
namaakbatterijen onverwacht oververhit raken of vlam vatten wanneer ze worden opgeladen. Batterijen van het
merk NETGEAR voldoen aan of overtreffen de industrienormen, waaronder normen die ervoor zorgen dat
overlading en verhitting worden voorkomen.
In vergelijking met batterijen van het merk NETGEAR hebben namaakbatterijen aanzienlijk lagere
laadcapaciteiten. Namaakbatterijen kunnen ook snel verslechteren na frequent gebruik, het batterijniveau
onjuist weergeven, uitzetten en vast komen te zitten in de sleuf van het product, plotselinge stroomuitval
veroorzaken of uw NETGEAR-product beschadigen.
De NETGEAR-garantie dekt geen schade aan het NETGEAR-product veroorzaakt door batterijen of opladers
van een ander merk dan NETGEAR.
Koop geen batterijen via online veilingen en andere marktplaatswebsites, aangezien dit bekende bronnen zijn
van namaak- en/of minderwaardige batterijen.
NETGEAR raadt u aan om voor kwaliteitsborging en veiligheid altijd alleen door NETGEAR geleverde
batterijen en opladers van het merk NETGEAR te gebruiken.
Alleen batterijen van het merk NETGEAR geven u het vertrouwen dat uw product en batterijen samenwerken
zoals ze zijn ontworpen.

Handige tips om namaakaccessoires te voorkomen
•

Koop items alleen rechtstreeks bij NETGEAR of bij geautoriseerde dealers. Het is de beste manier om
originele NETGEAR-accessoires te verkrijgen als u rechtstreeks bij NETGEAR of bij een erkende dealer
koopt.

•

Wees voorzichtig bij het aanschaffen van producten op buitenlandse locaties. Namaakproducten worden
vaker online verkocht vanuit verschillende landen.

•

Let op prijzen die onredelijk goedkoop lijken. Als u artikelen vindt met een prijs die te mooi lijkt om waar te
zijn, zijn ze mogelijk vervalst. Voordat u profiteert van een extra lage prijs, moet u even nadenken over de
schade die een namaakbatterij kan veroorzaken.

•

Controleer de kwaliteit van de verpakking. Originele vervangende NETGEAR-batterijen worden altijd
verzegeld verkocht in hoogwaardige blisterverpakkingen of kartonnen dozen. Deze zijn voorzien van het
NETGEAR-logo. NETGEAR verkoopt zijn producten nooit in plastic zakken of papieren verpakking, dus wij
raden u aan nooit goederen te kopen die op deze manier zijn verpakt. Let op: sommige namaakproducten
kunnen een valse hologramzegel hebben.

•

Controleer of de batterijen goed in uw apparaten passen.

•

Als de batterij niet gemakkelijk en stevig op zijn plaats zit, kan deze vervalst zijn.

•

Pas op voor oververhitting. Namaakbatterijen of -accessoires zijn niet gemaakt volgens de industriële
veiligheids- en kwaliteitsnormen en kunnen tijdens gebruik gevaarlijk warm worden, mogelijk roken,
smelten, ontbranden of zelfs exploderen.

•

Zorg ervoor dat uw accessoires naar behoren werken. Namaakbatterijen gaan mogelijk niet zo lang mee of
blijven niet opgeladen zoals de originele batterij die bij uw NETGEAR-product is geleverd. Als uw
accessoires niet zo goed werken als originele accessoires, kunnen ze vervalst zijn.

Nogmaals, het is de beste manier om te zorgen dat u originele Netgear-accessoires krijgt als u
rechtstreeks bij NETGEAR of bij een erkende dealer koopt.
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WIJST NETGEAR, INC. ALLE
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HAND MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN
NAMAAKBATTERIJEN IN NETGEAR-PRODUCTEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT
TOT, BRAND, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, LICHAMELIJK LETSEL, EN/OF DE DOOD. EEN
NAMAAKBATTERIJ DIE SCHADE VEROORZAAKT AAN HET NETGEAR-PRODUCT KAN DE
GARANTIE VAN NETGEAR, INC. ONGELDIG MAKEN. U AANVAARDT ALLE RISICO'S DIE VERBAND
HOUDEN MET HET GEBRUIK VAN NAMAAKBATTERIJEN IN NETGEAR-PRODUCTEN, MET
INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, BRAND, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, LICHAMELIJK
LETSEL EN/OF DE DOOD.

