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Verktøy

Innhold i esken

Chargeberry
(Elektronikk)

Frontdeksel
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Fjern blinddeksel1
1. Skru løs skruen i bunnen av blinddekselet.
2. Sett de to ender av det medfølgende verktøyet inn i de to åpningene 
nederst på blinddekselet.
3. Trekk ned til dekselet løsner. 

OBS! Verktøyet finner du på baksiden av chargeberry’en.
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Plugg i elektronikken2

Klikk!

1. Match opp tappene på chargeberry’en med sporene i bakplaten. 
2. Når chargeberry’en er kommet i bunn skyves den ned med god kraft til 
du hører et klikk!
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Monter frontdekselet3
Du kan låse Chargberryen med en hengelås før du lukker frontdekselet. 
Ved å låse elektronikken legger du til et ekstra nivå av sikkerhet. (Valgfritt)

1. Heng frontdekselet øverst på bakplaten og la det falle på plass. 
2. Gi deretter et trykk nederst på front dekslet til du hører et klikk! 
3. Bøy til slutt ned bakenden av gummilokket 
4. Skru inn låseskruen i bunnen av laderoboten. 

Laderoboten er nå klar for bruk, god fornøyelse!
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Click!
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