
Instructie voor het ombouwen van een accupakket 
 
Demontage oude cellen 
 

A) Je hebt nodig:  
1. Torx nr. 15 
2. Pincet (plastic) 
3. Kniptang 
4. Striptang 
5. Soldeerbout  
6. Soldeertin 

 
B) Leg de accu op een vlakke ondergrond met de schroefgaten naar boven en schroef 

vervolgens de schroeven met behulp van de Torx los. Houd hierbij de lange en korte 
schroeven apart! 

C) Verwijder het bovenste deel van de behuizing: 
 
 
 
 
 

 
 
D) Maak met behulp van het pincet de twee witte stekkertjes bij (7) en het stekkertje bij 

(12) los van de printplaat (8). Dit doe je door het lipje aan de onderkant van de 
stekkertjes met het pincet in te drukken en tegelijkertijd voorzichtig aan het draadje 
te trekken 

E) Knip dan de + (plus) kabel (9) zo dicht mogelijk bij het aansluitplaatje met de kniptang 
los en strip de kabel met de striptang  

F) Dan kan de printplaat (8) van het accupack worden losgemaakt en naar rechts 
geklapt  

G) Til hierna het hele accupack voorzichtig van de bodemplaat en 
verplaats het iets naar rechts 

H) Hierdoor is er genoeg ruimte gekomen om de rode en zwarte 
draad bij (11) door te knippen met de kniptang. Probeer deze 
draden ook zo lang mogelijk te houden (zie foto). Strip de kabels 
aan beide kanten 

I) Knip nu de zwarte – (min) kabel los, zo dicht mogelijk bij het 
metalen plaatje en strip deze ook 

J) Trek nu langzaam de printplaat met de 3 kabels uit het accupack  
K) Verwijder de oude cellen van de bodemplaat 

  



Montage nieuwe cellen 
 

A) Fixeer de drie dunne draadjes met 
isolatieplakband (gele pijlen) zodat ze niet over 
de ronde openingen (rode pijlen) kunnen komen 
te liggen 

 
 
 

B) Leg het nieuwe accupack rechts op de bodemplaat met de aansluitplaatjes naar 
voren en de stekkertjes naar rechts 

C) Vertin de 4 draden die aan de printplaat zitten, de 2 die nog aan de bodemplaat 
zitten en de 2 aansluitplaatjes op het nieuwe accupack 

D) Breng nu de drie langste draden 
door de drie kanalen in het 
accupack op de juiste plaats, zie 
foto: 

 
 
 
 
 

E) Duw de drie draden zover mogelijk door de kanalen  
F) Soldeer nu de rode en de zwarte draad (de 2 korte) die uit het 

accupack steken, aan de rode en zwarte draad die nog aan de 
bodemplaat zitten (zie foto) 

G) Trek beide draden langzaam de kanalen in terwijl je het accupack op 
zijn plaats legt 

H) Druk de uitstekende pootjes van de printplaat in de uitsparingen in het accupack. 
I) Soldeer de lange zwarte kabel aan het aansluitplaatje linksvoor 
J) Sluit nu de twee stekkertjes links en het éne stekkertje rechts aan op de printplaat 

(als het goed is, klikt de stekker vast) 
K) Soldeer nu de nog vrije rode draad aan het aansluitplaatje rechtsvoor 
L) Controleer nog één keer of alle draden goed vast zitten en plaats dan de bovenste 

kap op de bodemplaat 
M) Als u de accu extra vochtbestendig wil maken, kunt u, voordat u de kap plaatst, het 

sluifje in de bodemplaat vullen met een 
kleine hoeveelheid siliconenkit  

N) Als de kap op de bodemplaat zit kunt u de 
schroeven plaatsen 

LET OP: De vier lange schroeven gaan in het 
hoge gedeelte en de 6 korte in het lage. Als u de 
lange schroeven in het lage gedeelte schroeft 
kunt u de kap onherstelbaar beschadigen! (Zie 
foto) 
O) Als alle schroeven op hun plek zitten kun u ze aandraaien met de Torx nr 15 
P) De accu is nu klaar voor gebruik! 


