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GNARBOX 2.0 
Dual-batterij-
oplader 
handleiding 

DUAL-BATTERIJOPLADER SPECIFICATIES:
Opladen van (2) GNARBOX 2.0-batterijen
4 ledlampjes geven het batterijniveau van elke batterij weer
2 uur batterij opladen
Batterijen vervangen terwijl het GNARBOX 2.0-apparaat in gebruik is
IP64-classificatie: stofdicht, schokbestendig, waterdicht
Andere apparaten opladen met uw GNARBOX 2.0-batterijen
USB-C-aansluitingspoort
135 mm x 68 mm x 22 mm
80 g
Ingang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 18V/1,5A, 20V/1,5A
Uitgangsvermogen: 5V/3A
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C

GNARBOX 2.0 DUAL-BATTERIJOPLADER
•   Ontworpen voor het opladen van twee GNARBOX 2.0 SSD-batterijen met

behulp van de bijgeleverde GNARBOX 2.0-stroomadapter via een 
USB-C-naar-C-kabel gedurende 2 uur per batterij.

•   Als beide batterijen zijn ingeplugd, worden de twee batterijen met
IP64-classificatie hierin veilig en comfortabel bewaard.      

•   De oplader kan ook werken als een draagbaar batterijenpakket om de
USB-accessoires op te laden met behulp van de USB-C-naar-C-kabel.

•   Stuur voor vragen een e-mail naar support@gnarbox.com of chat live met
ons op gnarbox.com!

DE BATTERIJ OPLADEN
1.  Plaats de batterijen in de oplader zoals wordt getoond op de a�eelding.

Zorg dat u ze stevig vastzet. Om ze uit te nemen, volgt u bovenstaande 
procedure in de omgekeerde volgorde. 

2.  Sluit de Dual batterij-oplader aan op de stroomadapter van 40,5 W met
behulp van de USB-C-naar-C-kabel. Plaats de GNARBOX-stroomadapter in
de stroomuitgang.

3.  Het opladen begint automatisch.
a.  Er gaan vier rode ledlampjes (die stroomverhogingen van 25% / 50% /

75% / 100% tonen) branden om het stroomniveau van elke batterij te tonen.    
b.  De actieve oplading met stroomverhoging wordt aangeduid door een

knipperend lampje , terwijl er een vast lampje gaat branden als de batterij 
vol is opgeladen. Vier vaste lampjes tonen dat de batterij 100% is 
opgeladen. 

c.  Als er twee batterijen zijn ingeplugd, zal er slechts één tegelijkertijd opladen.
Voor de batterij die actief wordt opgeladen, gaat een lampje knipperen, 
terwijl de batterij die wacht om te worden opgeladen een vast brandend 

lampje heeft dat het oplaadniveau laat zien.   
d.  Elke batterij wordt tot 80% opgeladen voordat hij de uiteindelijke 20% voltooit.
e.  De exacte oplaadtijd varieert aanzienlijk volgens de omgevingstemperatuur

en het resterende oplaadniveau. Er is ongeveer 1 uur nodig om een volledig 
lege batterij tot 80% op te laden. Er zijn 2 uur nodig om een volledig lege 
batterij tot 100% op te laden.

f.   Als alle vier lampjes tegelijkertijd knipperen, is er een fout opgetreden.
Haal de batterij uit de oplader en doe hem er vervolgens weer in of neem 
contact op met de klantendienst.

HOE KAN IK DE OPLADER ALS EEN DRAAGBAAR 
BATTERIJPAKKET GEBRUIKEN
1.  Doe de batterijen in de oplader
2.  Sluit een oplaadbaar accessoire of apparaat aan op de USB-C-poort.  
3.  Uw apparaat of accessoire zal automatisch beginnen met opladen.  

    
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
•   WAARSCHUWING: het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan

leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan uw GNARBOX of 
ander eigendom.

•   De GNARBOX 2.0 Dual-batterijoplader is ontworpen voor het gebruik als
oplader voor GNARBOX-producten alleen.  Als andere batterijen die niet bij 
de GNARBOX 2.0 horen, worden opgeladen, kan dit leiden tot een slechte 
werking of ongelukken waarvoor MyGnar, Inc. niet verantwoordelijk kan 
worden gesteld.

•   Gebruik deze batterij niet als hij warm wordt, rook of een verbrandingsgeur
afgeeft, want dit kan tot brand of letsel leiden.

•   Laad de batterij nooit op met een andere lader dan de GNARBOX 2.0 SSD of de
GNARBOX 2.0 Dual-batterijoplader.  Dit kan leiden tot lekken, oververhitting of 
schade van de batterij en brand, brandwonden of ander letsel veroorzaken.

•   Haal de batterij nooit uit elkaar en probeer deze niet te wijzigen. Neem voor
alle reparaties of interne inspecties contact op met GNARBOX.

•   Plaats de batterij niet in een sto�ge of vochtige locatie. Dit kan leiden tot
elektrische schok, oververhitting van de batterij of brandgevaar.

•   Zorg dat er bij de aansluiting van de batterij geen kortsluiting ontstaat. Dit kan
leiden tot lekken, oververhitting of schade van de batterij en brandwonden of 
ander letsel veroorzaken.

•   Laad de batterij altijd op met een temperatuur van tussen +5 graden C/41
graden F en +40 graden C/104 graden F. Als de batterij buiten dit 
temperatuurbereik wordt opgeladen, kan de batterij gaan lekken, 
oververhit of beschadigd raken wat tot verbranding of ander letsel leidt.

•   Probeer niet zelf de GNARBOX-batterij te vervangen. U zou de batterij
kunnen beschadigen wat tot oververhitting of letsel leidt.

•   De lithium-polymeerbatterij in GNARBOX mag alleen door MyGnar, Inc. worden
vervangen en moet worden gerecycled of afzonderlijk van het huishoudelijk 
afval worden verwijderd. Verbrand de batterij niet.

•   Voor informatie over onderhoud en recycling van de batterij, kunt u contact
opnemen met de klantendienst door een e-mail te sturen naar 
support@gnarbox.com of te bellen naar (844) 462-7269.

•   De lithium-polymeerbatterij MSDS is te vinden op onze website via
www.gnarbox.com/battery

VOORZORGSMAATREGELEN
•   Gebruik of bewaar de batterij niet op een plek waar hij bloot wordt gesteld

aan direct zonlicht, hoge temperaturen of in de buurt van warmtebronnen.  
Dit kan leiden tot lekken, oververhitting of schade van de batterij en 
brandwonden of ander letsel veroorzaken.

•   Als de batterij lekt, wees dan voorzichtig dat de batterijvloeistof niet op de
huid of kleren komt.  Als de batterijvloeistof in contact raakt met de huid, 
kan dit tot brandwonden leiden.  Als er batterijvloeistof op uw huid komt, 
was de huid dan onmiddellijk volledig af met schoon water.

•   Niet bewaren in koude omgevingen. Het product zelf kan koud worden en
letsel veroorzaken als het wordt aangeraakt.

WETGEVENDE INFORMATIE
Waarschuwing: wees gewaarschuwd dat schade aan de GNARBOX 2.0 
Dual-batterijoplader tot elektrische schokken kan leiden. Als de GNARBOX 2.0 
Dual-batterijoplader op enigerlei wijze beschadigd wordt, stop dan (onmiddellijk) 
het gebruik van de betrokken component (en) en neem voor de reparatie ervan 
contact op met onze klantendienst.
Blootstelling aan radiofrequentie: voor informatie over de RF-blootstelling van 
GNARBOX kunt u terecht op www.gnarbox.com/rfexposure
Batterij: de batterij in GNARBOX mag alleen door MYGNAR, Inc. of een van de 
bevoegde dienstverleners worden vervangen.  De batterij moet afzonderlijk van 

het huishoudelijk afval worden afgevoerd.  Voor meer informatie over het 
onderhoud en de recycling van de batterij, kunt u terecht op 
www.gnarbox.com/battery.
Voor Australische klanten: op onze goederen zijn garanties van toepassing die 
niet krachtens de Australische Consumentenwet kunnen worden uitgesloten. 
 U hebt recht op een vervanging of restitutie voor ernstige tekortkoming en op 
compensatie voor elke andere vorm van verlies of schade die redelijkerwijs te 
voorzien was.  U hebt recht op reparatie of vervanging van goederen indien deze 
niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en indien de tekortkoming niet van ernstige 
aard is.
Regelgevend: specifiek voor de GNARBOX regelgevende informatie-, 
certificerings- en compliancemarkeringen vindt u in het softwareapplicatiemenu 
van GNARBOX.  Ga naar Instellingen > Wettelijk > Regelgevend.
IC en FCC-conformiteitsverklaring: dit apparaat voldoet aan de vergunningvrije 
Industry Canada RSS-norm(en).  Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de 
FCC-regels.  De bediening hiervan is onderhevig aan de volgende twee 
voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) 
dit apparaat mag geen ontvangen storing accepteren, waaronder storing die tot 
een ongewenste werking kan leiden.
Belangrijk: dit product heeft aangetoond te voldoen aan de EMC-regelgeving 
onder de voorwaarden die ook het gebruik van compatibele randapparatuur en 
beschermde kabels tussen de systeemcomponenten inhouden.  Het is 
belangrijk dat u de compatibele randapparatuur en beschermde kabels tussen 
de systeemcomponenten gebruikt om storing van radio’s, televisies en andere 
elektronische apparatuur te verminderen.
Innovation, Science, and Economic Development Canada ICES 003 Compliance 
Label: (Canadees compliance-etiket voor innovatie, wetenschap en 
economische ontwikkeling): CAN ICES-3(B)/NMB(3)
EU-conformiteitsverklaring: MyGnar, Inc. verklaart hierbij dat dit draadloze 
apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen 
van de R&TTE-richtlijn.
Er is een kopie van de EU-conformiteitsverklaring beschikbaar op 
www.gnarbox.com/eucompliance.

Europese Unie - Informatie over de afvoer

Bovenstaand symbool betekent dat volgens de lokale wetten en regels uw 
product en/of de batterij hiervan afzonderlijk van het huishoudelijk afval moeten 
worden afgevoerd. Als dit product het einde van zijn levensduur bereikt heeft, 
breng het dan naar een door de lokale autoriteiten aangewezen ophaalplaats. Bij 
de afvoer zorgen de afzonderlijke verzameling en recycling van uw product en/of 
de batterij voor het behoud van de natuurlijke hulpbronnen, waarbij de recycling 
gebeurt op een manier waarbij de menselijke gezondheid en de omgeving 
worden beschermd. © 2018 MyGnar, Inc. Alle rechten voorbehouden. GNARBOX 
is een geregistreerd handelsmerk van MyGnar, Inc. in de VS en/of andere landen.
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DUAL-BATTERIJOPLADER SPECIFICATIES:
Opladen van (2) GNARBOX 2.0-batterijen
4 ledlampjes geven het batterijniveau van elke batterij weer
2 uur batterij opladen
Batterijen vervangen terwijl het GNARBOX 2.0-apparaat in gebruik is
IP64-classificatie: stofdicht, schokbestendig, waterdicht
Andere apparaten opladen met uw GNARBOX 2.0-batterijen
USB-C-aansluitingspoort
135 mm x 68 mm x 22 mm
80 g
Ingang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 18V/1,5A, 20V/1,5A
Uitgangsvermogen: 5V/3A
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C

GNARBOX 2.0 DUAL-BATTERIJOPLADER
•   Ontworpen voor het opladen van twee GNARBOX 2.0 SSD-batterijen met

behulp van de bijgeleverde GNARBOX 2.0-stroomadapter via een 
USB-C-naar-C-kabel gedurende 2 uur per batterij.

•   Als beide batterijen zijn ingeplugd, worden de twee batterijen met
IP64-classificatie hierin veilig en comfortabel bewaard.      

•   De oplader kan ook werken als een draagbaar batterijenpakket om de
USB-accessoires op te laden met behulp van de USB-C-naar-C-kabel.

•   Stuur voor vragen een e-mail naar support@gnarbox.com of chat live met
ons op gnarbox.com!

DE BATTERIJ OPLADEN
1.  Plaats de batterijen in de oplader zoals wordt getoond op de a�eelding.

Zorg dat u ze stevig vastzet. Om ze uit te nemen, volgt u bovenstaande 
procedure in de omgekeerde volgorde. 

2.  Sluit de Dual batterij-oplader aan op de stroomadapter van 40,5 W met
behulp van de USB-C-naar-C-kabel. Plaats de GNARBOX-stroomadapter in
de stroomuitgang.

3.  Het opladen begint automatisch.
a.  Er gaan vier rode ledlampjes (die stroomverhogingen van 25% / 50% /

75% / 100% tonen) branden om het stroomniveau van elke batterij te tonen.    
b.  De actieve oplading met stroomverhoging wordt aangeduid door een

knipperend lampje , terwijl er een vast lampje gaat branden als de batterij 
vol is opgeladen. Vier vaste lampjes tonen dat de batterij 100% is 
opgeladen. 

c.  Als er twee batterijen zijn ingeplugd, zal er slechts één tegelijkertijd opladen.
Voor de batterij die actief wordt opgeladen, gaat een lampje knipperen, 
terwijl de batterij die wacht om te worden opgeladen een vast brandend 

lampje heeft dat het oplaadniveau laat zien.   
d.  Elke batterij wordt tot 80% opgeladen voordat hij de uiteindelijke 20% voltooit.
e.  De exacte oplaadtijd varieert aanzienlijk volgens de omgevingstemperatuur

en het resterende oplaadniveau. Er is ongeveer 1 uur nodig om een volledig 
lege batterij tot 80% op te laden. Er zijn 2 uur nodig om een volledig lege 
batterij tot 100% op te laden.

f.   Als alle vier lampjes tegelijkertijd knipperen, is er een fout opgetreden.
Haal de batterij uit de oplader en doe hem er vervolgens weer in of neem 
contact op met de klantendienst.

HOE KAN IK DE OPLADER ALS EEN DRAAGBAAR 
BATTERIJPAKKET GEBRUIKEN
1.  Doe de batterijen in de oplader
2.  Sluit een oplaadbaar accessoire of apparaat aan op de USB-C-poort.  
3.  Uw apparaat of accessoire zal automatisch beginnen met opladen.  

    
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
•   WAARSCHUWING: het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan

leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan uw GNARBOX of 
ander eigendom.

•   De GNARBOX 2.0 Dual-batterijoplader is ontworpen voor het gebruik als
oplader voor GNARBOX-producten alleen.  Als andere batterijen die niet bij 
de GNARBOX 2.0 horen, worden opgeladen, kan dit leiden tot een slechte 
werking of ongelukken waarvoor MyGnar, Inc. niet verantwoordelijk kan 
worden gesteld.

•   Gebruik deze batterij niet als hij warm wordt, rook of een verbrandingsgeur
afgeeft, want dit kan tot brand of letsel leiden.

•   Laad de batterij nooit op met een andere lader dan de GNARBOX 2.0 SSD of de
GNARBOX 2.0 Dual-batterijoplader.  Dit kan leiden tot lekken, oververhitting of 
schade van de batterij en brand, brandwonden of ander letsel veroorzaken.

•   Haal de batterij nooit uit elkaar en probeer deze niet te wijzigen. Neem voor
alle reparaties of interne inspecties contact op met GNARBOX.

•   Plaats de batterij niet in een sto�ge of vochtige locatie. Dit kan leiden tot
elektrische schok, oververhitting van de batterij of brandgevaar.

•   Zorg dat er bij de aansluiting van de batterij geen kortsluiting ontstaat. Dit kan
leiden tot lekken, oververhitting of schade van de batterij en brandwonden of 
ander letsel veroorzaken.

•   Laad de batterij altijd op met een temperatuur van tussen +5 graden C/41
graden F en +40 graden C/104 graden F. Als de batterij buiten dit 
temperatuurbereik wordt opgeladen, kan de batterij gaan lekken, 
oververhit of beschadigd raken wat tot verbranding of ander letsel leidt.

•   Probeer niet zelf de GNARBOX-batterij te vervangen. U zou de batterij
kunnen beschadigen wat tot oververhitting of letsel leidt.

•   De lithium-polymeerbatterij in GNARBOX mag alleen door MyGnar, Inc. worden
vervangen en moet worden gerecycled of afzonderlijk van het huishoudelijk 
afval worden verwijderd. Verbrand de batterij niet.

•   Voor informatie over onderhoud en recycling van de batterij, kunt u contact
opnemen met de klantendienst door een e-mail te sturen naar 
support@gnarbox.com of te bellen naar (844) 462-7269.

•   De lithium-polymeerbatterij MSDS is te vinden op onze website via
www.gnarbox.com/battery

VOORZORGSMAATREGELEN
•   Gebruik of bewaar de batterij niet op een plek waar hij bloot wordt gesteld

aan direct zonlicht, hoge temperaturen of in de buurt van warmtebronnen.  
Dit kan leiden tot lekken, oververhitting of schade van de batterij en 
brandwonden of ander letsel veroorzaken.

•   Als de batterij lekt, wees dan voorzichtig dat de batterijvloeistof niet op de
huid of kleren komt.  Als de batterijvloeistof in contact raakt met de huid, 
kan dit tot brandwonden leiden.  Als er batterijvloeistof op uw huid komt, 
was de huid dan onmiddellijk volledig af met schoon water.

•   Niet bewaren in koude omgevingen. Het product zelf kan koud worden en
letsel veroorzaken als het wordt aangeraakt.

WETGEVENDE INFORMATIE
Waarschuwing: wees gewaarschuwd dat schade aan de GNARBOX 2.0 
Dual-batterijoplader tot elektrische schokken kan leiden. Als de GNARBOX 2.0 
Dual-batterijoplader op enigerlei wijze beschadigd wordt, stop dan (onmiddellijk) 
het gebruik van de betrokken component (en) en neem voor de reparatie ervan 
contact op met onze klantendienst.
Blootstelling aan radiofrequentie: voor informatie over de RF-blootstelling van 
GNARBOX kunt u terecht op www.gnarbox.com/rfexposure
Batterij: de batterij in GNARBOX mag alleen door MYGNAR, Inc. of een van de 
bevoegde dienstverleners worden vervangen.  De batterij moet afzonderlijk van 

het huishoudelijk afval worden afgevoerd.  Voor meer informatie over het 
onderhoud en de recycling van de batterij, kunt u terecht op 
www.gnarbox.com/battery.
Voor Australische klanten: op onze goederen zijn garanties van toepassing die 
niet krachtens de Australische Consumentenwet kunnen worden uitgesloten. 
 U hebt recht op een vervanging of restitutie voor ernstige tekortkoming en op 
compensatie voor elke andere vorm van verlies of schade die redelijkerwijs te 
voorzien was.  U hebt recht op reparatie of vervanging van goederen indien deze 
niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en indien de tekortkoming niet van ernstige 
aard is.
Regelgevend: specifiek voor de GNARBOX regelgevende informatie-, 
certificerings- en compliancemarkeringen vindt u in het softwareapplicatiemenu 
van GNARBOX.  Ga naar Instellingen > Wettelijk > Regelgevend.
IC en FCC-conformiteitsverklaring: dit apparaat voldoet aan de vergunningvrije 
Industry Canada RSS-norm(en).  Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de 
FCC-regels.  De bediening hiervan is onderhevig aan de volgende twee 
voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) 
dit apparaat mag geen ontvangen storing accepteren, waaronder storing die tot 
een ongewenste werking kan leiden.
Belangrijk: dit product heeft aangetoond te voldoen aan de EMC-regelgeving 
onder de voorwaarden die ook het gebruik van compatibele randapparatuur en 
beschermde kabels tussen de systeemcomponenten inhouden.  Het is 
belangrijk dat u de compatibele randapparatuur en beschermde kabels tussen 
de systeemcomponenten gebruikt om storing van radio’s, televisies en andere 
elektronische apparatuur te verminderen.
Innovation, Science, and Economic Development Canada ICES 003 Compliance 
Label: (Canadees compliance-etiket voor innovatie, wetenschap en 
economische ontwikkeling): CAN ICES-3(B)/NMB(3)
EU-conformiteitsverklaring: MyGnar, Inc. verklaart hierbij dat dit draadloze 
apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen 
van de R&TTE-richtlijn.
Er is een kopie van de EU-conformiteitsverklaring beschikbaar op 
www.gnarbox.com/eucompliance.

Europese Unie - Informatie over de afvoer

Bovenstaand symbool betekent dat volgens de lokale wetten en regels uw 
product en/of de batterij hiervan afzonderlijk van het huishoudelijk afval moeten 
worden afgevoerd. Als dit product het einde van zijn levensduur bereikt heeft, 
breng het dan naar een door de lokale autoriteiten aangewezen ophaalplaats. Bij 
de afvoer zorgen de afzonderlijke verzameling en recycling van uw product en/of 
de batterij voor het behoud van de natuurlijke hulpbronnen, waarbij de recycling 
gebeurt op een manier waarbij de menselijke gezondheid en de omgeving 
worden beschermd. © 2018 MyGnar, Inc. Alle rechten voorbehouden. GNARBOX 
is een geregistreerd handelsmerk van MyGnar, Inc. in de VS en/of andere landen.



DUAL-BATTERIJOPLADER SPECIFICATIES:
Opladen van (2) GNARBOX 2.0-batterijen
4 ledlampjes geven het batterijniveau van elke batterij weer
2 uur batterij opladen
Batterijen vervangen terwijl het GNARBOX 2.0-apparaat in gebruik is
IP64-classificatie: stofdicht, schokbestendig, waterdicht
Andere apparaten opladen met uw GNARBOX 2.0-batterijen
USB-C-aansluitingspoort
135 mm x 68 mm x 22 mm
80 g
Ingang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 18V/1,5A, 20V/1,5A
Uitgangsvermogen: 5V/3A
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C

GNARBOX 2.0 DUAL-BATTERIJOPLADER
•   Ontworpen voor het opladen van twee GNARBOX 2.0 SSD-batterijen met

behulp van de bijgeleverde GNARBOX 2.0-stroomadapter via een 
USB-C-naar-C-kabel gedurende 2 uur per batterij.

•   Als beide batterijen zijn ingeplugd, worden de twee batterijen met
IP64-classificatie hierin veilig en comfortabel bewaard.      

•   De oplader kan ook werken als een draagbaar batterijenpakket om de
USB-accessoires op te laden met behulp van de USB-C-naar-C-kabel.

•   Stuur voor vragen een e-mail naar support@gnarbox.com of chat live met
ons op gnarbox.com!

DE BATTERIJ OPLADEN
1.  Plaats de batterijen in de oplader zoals wordt getoond op de a�eelding.

Zorg dat u ze stevig vastzet. Om ze uit te nemen, volgt u bovenstaande 
procedure in de omgekeerde volgorde. 

2.  Sluit de Dual batterij-oplader aan op de stroomadapter van 40,5 W met
behulp van de USB-C-naar-C-kabel. Plaats de GNARBOX-stroomadapter in
de stroomuitgang.

3.  Het opladen begint automatisch.
a.  Er gaan vier rode ledlampjes (die stroomverhogingen van 25% / 50% /

75% / 100% tonen) branden om het stroomniveau van elke batterij te tonen.    
b.  De actieve oplading met stroomverhoging wordt aangeduid door een

knipperend lampje , terwijl er een vast lampje gaat branden als de batterij 
vol is opgeladen. Vier vaste lampjes tonen dat de batterij 100% is 
opgeladen. 

c.  Als er twee batterijen zijn ingeplugd, zal er slechts één tegelijkertijd opladen.
Voor de batterij die actief wordt opgeladen, gaat een lampje knipperen, 
terwijl de batterij die wacht om te worden opgeladen een vast brandend 

lampje heeft dat het oplaadniveau laat zien.   
d.  Elke batterij wordt tot 80% opgeladen voordat hij de uiteindelijke 20% voltooit.
e.  De exacte oplaadtijd varieert aanzienlijk volgens de omgevingstemperatuur

en het resterende oplaadniveau. Er is ongeveer 1 uur nodig om een volledig 
lege batterij tot 80% op te laden. Er zijn 2 uur nodig om een volledig lege 
batterij tot 100% op te laden.

f.   Als alle vier lampjes tegelijkertijd knipperen, is er een fout opgetreden.
Haal de batterij uit de oplader en doe hem er vervolgens weer in of neem 
contact op met de klantendienst.

HOE KAN IK DE OPLADER ALS EEN DRAAGBAAR 
BATTERIJPAKKET GEBRUIKEN
1.  Doe de batterijen in de oplader
2.  Sluit een oplaadbaar accessoire of apparaat aan op de USB-C-poort.  
3.  Uw apparaat of accessoire zal automatisch beginnen met opladen.  

    
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
•   WAARSCHUWING: het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan

leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan uw GNARBOX of 
ander eigendom.

•   De GNARBOX 2.0 Dual-batterijoplader is ontworpen voor het gebruik als
oplader voor GNARBOX-producten alleen.  Als andere batterijen die niet bij 
de GNARBOX 2.0 horen, worden opgeladen, kan dit leiden tot een slechte 
werking of ongelukken waarvoor MyGnar, Inc. niet verantwoordelijk kan 
worden gesteld.

•   Gebruik deze batterij niet als hij warm wordt, rook of een verbrandingsgeur
afgeeft, want dit kan tot brand of letsel leiden.

•   Laad de batterij nooit op met een andere lader dan de GNARBOX 2.0 SSD of de
GNARBOX 2.0 Dual-batterijoplader.  Dit kan leiden tot lekken, oververhitting of 
schade van de batterij en brand, brandwonden of ander letsel veroorzaken.

•   Haal de batterij nooit uit elkaar en probeer deze niet te wijzigen. Neem voor
alle reparaties of interne inspecties contact op met GNARBOX.

•   Plaats de batterij niet in een sto�ge of vochtige locatie. Dit kan leiden tot
elektrische schok, oververhitting van de batterij of brandgevaar.

•   Zorg dat er bij de aansluiting van de batterij geen kortsluiting ontstaat. Dit kan
leiden tot lekken, oververhitting of schade van de batterij en brandwonden of 
ander letsel veroorzaken.

•   Laad de batterij altijd op met een temperatuur van tussen +5 graden C/41
graden F en +40 graden C/104 graden F. Als de batterij buiten dit 
temperatuurbereik wordt opgeladen, kan de batterij gaan lekken, 
oververhit of beschadigd raken wat tot verbranding of ander letsel leidt.

•   Probeer niet zelf de GNARBOX-batterij te vervangen. U zou de batterij
kunnen beschadigen wat tot oververhitting of letsel leidt.

•   De lithium-polymeerbatterij in GNARBOX mag alleen door MyGnar, Inc. worden
vervangen en moet worden gerecycled of afzonderlijk van het huishoudelijk 
afval worden verwijderd. Verbrand de batterij niet.

•   Voor informatie over onderhoud en recycling van de batterij, kunt u contact
opnemen met de klantendienst door een e-mail te sturen naar 
support@gnarbox.com of te bellen naar (844) 462-7269.

•   De lithium-polymeerbatterij MSDS is te vinden op onze website via
www.gnarbox.com/battery

VOORZORGSMAATREGELEN
•   Gebruik of bewaar de batterij niet op een plek waar hij bloot wordt gesteld

aan direct zonlicht, hoge temperaturen of in de buurt van warmtebronnen.  
Dit kan leiden tot lekken, oververhitting of schade van de batterij en 
brandwonden of ander letsel veroorzaken.

•   Als de batterij lekt, wees dan voorzichtig dat de batterijvloeistof niet op de
huid of kleren komt.  Als de batterijvloeistof in contact raakt met de huid, 
kan dit tot brandwonden leiden.  Als er batterijvloeistof op uw huid komt, 
was de huid dan onmiddellijk volledig af met schoon water.

•   Niet bewaren in koude omgevingen. Het product zelf kan koud worden en
letsel veroorzaken als het wordt aangeraakt.

WETGEVENDE INFORMATIE
Waarschuwing: wees gewaarschuwd dat schade aan de GNARBOX 2.0 
Dual-batterijoplader tot elektrische schokken kan leiden. Als de GNARBOX 2.0 
Dual-batterijoplader op enigerlei wijze beschadigd wordt, stop dan (onmiddellijk) 
het gebruik van de betrokken component (en) en neem voor de reparatie ervan 
contact op met onze klantendienst.
Blootstelling aan radiofrequentie: voor informatie over de RF-blootstelling van 
GNARBOX kunt u terecht op www.gnarbox.com/rfexposure
Batterij: de batterij in GNARBOX mag alleen door MYGNAR, Inc. of een van de 
bevoegde dienstverleners worden vervangen.  De batterij moet afzonderlijk van 

het huishoudelijk afval worden afgevoerd.  Voor meer informatie over het 
onderhoud en de recycling van de batterij, kunt u terecht op 
www.gnarbox.com/battery.
Voor Australische klanten: op onze goederen zijn garanties van toepassing die 
niet krachtens de Australische Consumentenwet kunnen worden uitgesloten. 
 U hebt recht op een vervanging of restitutie voor ernstige tekortkoming en op 
compensatie voor elke andere vorm van verlies of schade die redelijkerwijs te 
voorzien was.  U hebt recht op reparatie of vervanging van goederen indien deze 
niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en indien de tekortkoming niet van ernstige 
aard is.
Regelgevend: specifiek voor de GNARBOX regelgevende informatie-, 
certificerings- en compliancemarkeringen vindt u in het softwareapplicatiemenu 
van GNARBOX.  Ga naar Instellingen > Wettelijk > Regelgevend.
IC en FCC-conformiteitsverklaring: dit apparaat voldoet aan de vergunningvrije 
Industry Canada RSS-norm(en).  Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de 
FCC-regels.  De bediening hiervan is onderhevig aan de volgende twee 
voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) 
dit apparaat mag geen ontvangen storing accepteren, waaronder storing die tot 
een ongewenste werking kan leiden.
Belangrijk: dit product heeft aangetoond te voldoen aan de EMC-regelgeving 
onder de voorwaarden die ook het gebruik van compatibele randapparatuur en 
beschermde kabels tussen de systeemcomponenten inhouden.  Het is 
belangrijk dat u de compatibele randapparatuur en beschermde kabels tussen 
de systeemcomponenten gebruikt om storing van radio’s, televisies en andere 
elektronische apparatuur te verminderen.
Innovation, Science, and Economic Development Canada ICES 003 Compliance 
Label: (Canadees compliance-etiket voor innovatie, wetenschap en 
economische ontwikkeling): CAN ICES-3(B)/NMB(3)
EU-conformiteitsverklaring: MyGnar, Inc. verklaart hierbij dat dit draadloze 
apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen 
van de R&TTE-richtlijn.
Er is een kopie van de EU-conformiteitsverklaring beschikbaar op 
www.gnarbox.com/eucompliance.

Europese Unie - Informatie over de afvoer

Bovenstaand symbool betekent dat volgens de lokale wetten en regels uw 
product en/of de batterij hiervan afzonderlijk van het huishoudelijk afval moeten 
worden afgevoerd. Als dit product het einde van zijn levensduur bereikt heeft, 
breng het dan naar een door de lokale autoriteiten aangewezen ophaalplaats. Bij 
de afvoer zorgen de afzonderlijke verzameling en recycling van uw product en/of 
de batterij voor het behoud van de natuurlijke hulpbronnen, waarbij de recycling 
gebeurt op een manier waarbij de menselijke gezondheid en de omgeving 
worden beschermd. © 2018 MyGnar, Inc. Alle rechten voorbehouden. GNARBOX 
is een geregistreerd handelsmerk van MyGnar, Inc. in de VS en/of andere landen.



DUAL-BATTERIJOPLADER SPECIFICATIES:
Opladen van (2) GNARBOX 2.0-batterijen
4 ledlampjes geven het batterijniveau van elke batterij weer
2 uur batterij opladen
Batterijen vervangen terwijl het GNARBOX 2.0-apparaat in gebruik is
IP64-classificatie: stofdicht, schokbestendig, waterdicht
Andere apparaten opladen met uw GNARBOX 2.0-batterijen
USB-C-aansluitingspoort
135 mm x 68 mm x 22 mm
80 g
Ingang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 18V/1,5A, 20V/1,5A
Uitgangsvermogen: 5V/3A
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C

GNARBOX 2.0 DUAL-BATTERIJOPLADER
•   Ontworpen voor het opladen van twee GNARBOX 2.0 SSD-batterijen met

behulp van de bijgeleverde GNARBOX 2.0-stroomadapter via een 
USB-C-naar-C-kabel gedurende 2 uur per batterij.

•   Als beide batterijen zijn ingeplugd, worden de twee batterijen met
IP64-classificatie hierin veilig en comfortabel bewaard.      

•   De oplader kan ook werken als een draagbaar batterijenpakket om de
USB-accessoires op te laden met behulp van de USB-C-naar-C-kabel.

•   Stuur voor vragen een e-mail naar support@gnarbox.com of chat live met
ons op gnarbox.com!

DE BATTERIJ OPLADEN
1.  Plaats de batterijen in de oplader zoals wordt getoond op de a�eelding.

Zorg dat u ze stevig vastzet. Om ze uit te nemen, volgt u bovenstaande 
procedure in de omgekeerde volgorde. 

2.  Sluit de Dual batterij-oplader aan op de stroomadapter van 40,5 W met
behulp van de USB-C-naar-C-kabel. Plaats de GNARBOX-stroomadapter in
de stroomuitgang.

3.  Het opladen begint automatisch.
a.  Er gaan vier rode ledlampjes (die stroomverhogingen van 25% / 50% /

75% / 100% tonen) branden om het stroomniveau van elke batterij te tonen.    
b.  De actieve oplading met stroomverhoging wordt aangeduid door een

knipperend lampje , terwijl er een vast lampje gaat branden als de batterij 
vol is opgeladen. Vier vaste lampjes tonen dat de batterij 100% is 
opgeladen. 

c.  Als er twee batterijen zijn ingeplugd, zal er slechts één tegelijkertijd opladen.
Voor de batterij die actief wordt opgeladen, gaat een lampje knipperen, 
terwijl de batterij die wacht om te worden opgeladen een vast brandend 

lampje heeft dat het oplaadniveau laat zien.   
d.  Elke batterij wordt tot 80% opgeladen voordat hij de uiteindelijke 20% voltooit.
e.  De exacte oplaadtijd varieert aanzienlijk volgens de omgevingstemperatuur

en het resterende oplaadniveau. Er is ongeveer 1 uur nodig om een volledig 
lege batterij tot 80% op te laden. Er zijn 2 uur nodig om een volledig lege 
batterij tot 100% op te laden.

f.   Als alle vier lampjes tegelijkertijd knipperen, is er een fout opgetreden.
Haal de batterij uit de oplader en doe hem er vervolgens weer in of neem 
contact op met de klantendienst.

HOE KAN IK DE OPLADER ALS EEN DRAAGBAAR 
BATTERIJPAKKET GEBRUIKEN
1.  Doe de batterijen in de oplader
2.  Sluit een oplaadbaar accessoire of apparaat aan op de USB-C-poort.  
3.  Uw apparaat of accessoire zal automatisch beginnen met opladen.  

    
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
•   WAARSCHUWING: het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan

leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan uw GNARBOX of 
ander eigendom.

•   De GNARBOX 2.0 Dual-batterijoplader is ontworpen voor het gebruik als
oplader voor GNARBOX-producten alleen.  Als andere batterijen die niet bij 
de GNARBOX 2.0 horen, worden opgeladen, kan dit leiden tot een slechte 
werking of ongelukken waarvoor MyGnar, Inc. niet verantwoordelijk kan 
worden gesteld.

•   Gebruik deze batterij niet als hij warm wordt, rook of een verbrandingsgeur
afgeeft, want dit kan tot brand of letsel leiden.

•   Laad de batterij nooit op met een andere lader dan de GNARBOX 2.0 SSD of de
GNARBOX 2.0 Dual-batterijoplader.  Dit kan leiden tot lekken, oververhitting of 
schade van de batterij en brand, brandwonden of ander letsel veroorzaken.

•   Haal de batterij nooit uit elkaar en probeer deze niet te wijzigen. Neem voor
alle reparaties of interne inspecties contact op met GNARBOX.

•   Plaats de batterij niet in een sto�ge of vochtige locatie. Dit kan leiden tot
elektrische schok, oververhitting van de batterij of brandgevaar.

•   Zorg dat er bij de aansluiting van de batterij geen kortsluiting ontstaat. Dit kan
leiden tot lekken, oververhitting of schade van de batterij en brandwonden of 
ander letsel veroorzaken.

•   Laad de batterij altijd op met een temperatuur van tussen +5 graden C/41
graden F en +40 graden C/104 graden F. Als de batterij buiten dit 
temperatuurbereik wordt opgeladen, kan de batterij gaan lekken, 
oververhit of beschadigd raken wat tot verbranding of ander letsel leidt.

•   Probeer niet zelf de GNARBOX-batterij te vervangen. U zou de batterij
kunnen beschadigen wat tot oververhitting of letsel leidt.

•   De lithium-polymeerbatterij in GNARBOX mag alleen door MyGnar, Inc. worden
vervangen en moet worden gerecycled of afzonderlijk van het huishoudelijk 
afval worden verwijderd. Verbrand de batterij niet.

•   Voor informatie over onderhoud en recycling van de batterij, kunt u contact
opnemen met de klantendienst door een e-mail te sturen naar 
support@gnarbox.com of te bellen naar (844) 462-7269.

•   De lithium-polymeerbatterij MSDS is te vinden op onze website via
www.gnarbox.com/battery

VOORZORGSMAATREGELEN
•   Gebruik of bewaar de batterij niet op een plek waar hij bloot wordt gesteld

aan direct zonlicht, hoge temperaturen of in de buurt van warmtebronnen.  
Dit kan leiden tot lekken, oververhitting of schade van de batterij en 
brandwonden of ander letsel veroorzaken.

•   Als de batterij lekt, wees dan voorzichtig dat de batterijvloeistof niet op de
huid of kleren komt.  Als de batterijvloeistof in contact raakt met de huid, 
kan dit tot brandwonden leiden.  Als er batterijvloeistof op uw huid komt, 
was de huid dan onmiddellijk volledig af met schoon water.

•   Niet bewaren in koude omgevingen. Het product zelf kan koud worden en
letsel veroorzaken als het wordt aangeraakt.

WETGEVENDE INFORMATIE
Waarschuwing: wees gewaarschuwd dat schade aan de GNARBOX 2.0 
Dual-batterijoplader tot elektrische schokken kan leiden. Als de GNARBOX 2.0 
Dual-batterijoplader op enigerlei wijze beschadigd wordt, stop dan (onmiddellijk) 
het gebruik van de betrokken component (en) en neem voor de reparatie ervan 
contact op met onze klantendienst.
Blootstelling aan radiofrequentie: voor informatie over de RF-blootstelling van 
GNARBOX kunt u terecht op www.gnarbox.com/rfexposure
Batterij: de batterij in GNARBOX mag alleen door MYGNAR, Inc. of een van de 
bevoegde dienstverleners worden vervangen.  De batterij moet afzonderlijk van 

het huishoudelijk afval worden afgevoerd.  Voor meer informatie over het 
onderhoud en de recycling van de batterij, kunt u terecht op 
www.gnarbox.com/battery.
Voor Australische klanten: op onze goederen zijn garanties van toepassing die 
niet krachtens de Australische Consumentenwet kunnen worden uitgesloten. 
 U hebt recht op een vervanging of restitutie voor ernstige tekortkoming en op 
compensatie voor elke andere vorm van verlies of schade die redelijkerwijs te 
voorzien was.  U hebt recht op reparatie of vervanging van goederen indien deze 
niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en indien de tekortkoming niet van ernstige 
aard is.
Regelgevend: specifiek voor de GNARBOX regelgevende informatie-, 
certificerings- en compliancemarkeringen vindt u in het softwareapplicatiemenu 
van GNARBOX.  Ga naar Instellingen > Wettelijk > Regelgevend.
IC en FCC-conformiteitsverklaring: dit apparaat voldoet aan de vergunningvrije 
Industry Canada RSS-norm(en).  Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de 
FCC-regels.  De bediening hiervan is onderhevig aan de volgende twee 
voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) 
dit apparaat mag geen ontvangen storing accepteren, waaronder storing die tot 
een ongewenste werking kan leiden.
Belangrijk: dit product heeft aangetoond te voldoen aan de EMC-regelgeving 
onder de voorwaarden die ook het gebruik van compatibele randapparatuur en 
beschermde kabels tussen de systeemcomponenten inhouden.  Het is 
belangrijk dat u de compatibele randapparatuur en beschermde kabels tussen 
de systeemcomponenten gebruikt om storing van radio’s, televisies en andere 
elektronische apparatuur te verminderen.
Innovation, Science, and Economic Development Canada ICES 003 Compliance 
Label: (Canadees compliance-etiket voor innovatie, wetenschap en 
economische ontwikkeling): CAN ICES-3(B)/NMB(3)
EU-conformiteitsverklaring: MyGnar, Inc. verklaart hierbij dat dit draadloze 
apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen 
van de R&TTE-richtlijn.
Er is een kopie van de EU-conformiteitsverklaring beschikbaar op 
www.gnarbox.com/eucompliance.

Europese Unie - Informatie over de afvoer

Bovenstaand symbool betekent dat volgens de lokale wetten en regels uw 
product en/of de batterij hiervan afzonderlijk van het huishoudelijk afval moeten 
worden afgevoerd. Als dit product het einde van zijn levensduur bereikt heeft, 
breng het dan naar een door de lokale autoriteiten aangewezen ophaalplaats. Bij 
de afvoer zorgen de afzonderlijke verzameling en recycling van uw product en/of 
de batterij voor het behoud van de natuurlijke hulpbronnen, waarbij de recycling 
gebeurt op een manier waarbij de menselijke gezondheid en de omgeving 
worden beschermd. © 2018 MyGnar, Inc. Alle rechten voorbehouden. GNARBOX 
is een geregistreerd handelsmerk van MyGnar, Inc. in de VS en/of andere landen.



DUAL-BATTERIJOPLADER SPECIFICATIES:
Opladen van (2) GNARBOX 2.0-batterijen
4 ledlampjes geven het batterijniveau van elke batterij weer
2 uur batterij opladen
Batterijen vervangen terwijl het GNARBOX 2.0-apparaat in gebruik is
IP64-classificatie: stofdicht, schokbestendig, waterdicht
Andere apparaten opladen met uw GNARBOX 2.0-batterijen
USB-C-aansluitingspoort
135 mm x 68 mm x 22 mm
80 g
Ingang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 18V/1,5A, 20V/1,5A
Uitgangsvermogen: 5V/3A
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C

GNARBOX 2.0 DUAL-BATTERIJOPLADER
•   Ontworpen voor het opladen van twee GNARBOX 2.0 SSD-batterijen met

behulp van de bijgeleverde GNARBOX 2.0-stroomadapter via een 
USB-C-naar-C-kabel gedurende 2 uur per batterij.

•   Als beide batterijen zijn ingeplugd, worden de twee batterijen met
IP64-classificatie hierin veilig en comfortabel bewaard.      

•   De oplader kan ook werken als een draagbaar batterijenpakket om de
USB-accessoires op te laden met behulp van de USB-C-naar-C-kabel.

•   Stuur voor vragen een e-mail naar support@gnarbox.com of chat live met
ons op gnarbox.com!

DE BATTERIJ OPLADEN
1.  Plaats de batterijen in de oplader zoals wordt getoond op de a�eelding.

Zorg dat u ze stevig vastzet. Om ze uit te nemen, volgt u bovenstaande 
procedure in de omgekeerde volgorde. 

2.  Sluit de Dual batterij-oplader aan op de stroomadapter van 40,5 W met
behulp van de USB-C-naar-C-kabel. Plaats de GNARBOX-stroomadapter in
de stroomuitgang.

3.  Het opladen begint automatisch.
a.  Er gaan vier rode ledlampjes (die stroomverhogingen van 25% / 50% /

75% / 100% tonen) branden om het stroomniveau van elke batterij te tonen.    
b.  De actieve oplading met stroomverhoging wordt aangeduid door een

knipperend lampje , terwijl er een vast lampje gaat branden als de batterij 
vol is opgeladen. Vier vaste lampjes tonen dat de batterij 100% is 
opgeladen. 

c.  Als er twee batterijen zijn ingeplugd, zal er slechts één tegelijkertijd opladen.
Voor de batterij die actief wordt opgeladen, gaat een lampje knipperen, 
terwijl de batterij die wacht om te worden opgeladen een vast brandend 

lampje heeft dat het oplaadniveau laat zien.   
d.  Elke batterij wordt tot 80% opgeladen voordat hij de uiteindelijke 20% voltooit.
e.  De exacte oplaadtijd varieert aanzienlijk volgens de omgevingstemperatuur

en het resterende oplaadniveau. Er is ongeveer 1 uur nodig om een volledig 
lege batterij tot 80% op te laden. Er zijn 2 uur nodig om een volledig lege 
batterij tot 100% op te laden.

f.   Als alle vier lampjes tegelijkertijd knipperen, is er een fout opgetreden.
Haal de batterij uit de oplader en doe hem er vervolgens weer in of neem 
contact op met de klantendienst.

HOE KAN IK DE OPLADER ALS EEN DRAAGBAAR 
BATTERIJPAKKET GEBRUIKEN
1.  Doe de batterijen in de oplader
2.  Sluit een oplaadbaar accessoire of apparaat aan op de USB-C-poort.  
3.  Uw apparaat of accessoire zal automatisch beginnen met opladen.  

    
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
•   WAARSCHUWING: het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan

leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan uw GNARBOX of 
ander eigendom.

•   De GNARBOX 2.0 Dual-batterijoplader is ontworpen voor het gebruik als
oplader voor GNARBOX-producten alleen.  Als andere batterijen die niet bij 
de GNARBOX 2.0 horen, worden opgeladen, kan dit leiden tot een slechte 
werking of ongelukken waarvoor MyGnar, Inc. niet verantwoordelijk kan 
worden gesteld.

•   Gebruik deze batterij niet als hij warm wordt, rook of een verbrandingsgeur
afgeeft, want dit kan tot brand of letsel leiden.

•   Laad de batterij nooit op met een andere lader dan de GNARBOX 2.0 SSD of de
GNARBOX 2.0 Dual-batterijoplader.  Dit kan leiden tot lekken, oververhitting of 
schade van de batterij en brand, brandwonden of ander letsel veroorzaken.

•   Haal de batterij nooit uit elkaar en probeer deze niet te wijzigen. Neem voor
alle reparaties of interne inspecties contact op met GNARBOX.

•   Plaats de batterij niet in een sto�ge of vochtige locatie. Dit kan leiden tot
elektrische schok, oververhitting van de batterij of brandgevaar.

•   Zorg dat er bij de aansluiting van de batterij geen kortsluiting ontstaat. Dit kan
leiden tot lekken, oververhitting of schade van de batterij en brandwonden of 
ander letsel veroorzaken.

•   Laad de batterij altijd op met een temperatuur van tussen +5 graden C/41
graden F en +40 graden C/104 graden F. Als de batterij buiten dit 
temperatuurbereik wordt opgeladen, kan de batterij gaan lekken, 
oververhit of beschadigd raken wat tot verbranding of ander letsel leidt.

•   Probeer niet zelf de GNARBOX-batterij te vervangen. U zou de batterij
kunnen beschadigen wat tot oververhitting of letsel leidt.

•   De lithium-polymeerbatterij in GNARBOX mag alleen door MyGnar, Inc. worden
vervangen en moet worden gerecycled of afzonderlijk van het huishoudelijk 
afval worden verwijderd. Verbrand de batterij niet.

•   Voor informatie over onderhoud en recycling van de batterij, kunt u contact
opnemen met de klantendienst door een e-mail te sturen naar 
support@gnarbox.com of te bellen naar (844) 462-7269.

•   De lithium-polymeerbatterij MSDS is te vinden op onze website via
www.gnarbox.com/battery

VOORZORGSMAATREGELEN
•   Gebruik of bewaar de batterij niet op een plek waar hij bloot wordt gesteld

aan direct zonlicht, hoge temperaturen of in de buurt van warmtebronnen.  
Dit kan leiden tot lekken, oververhitting of schade van de batterij en 
brandwonden of ander letsel veroorzaken.

•   Als de batterij lekt, wees dan voorzichtig dat de batterijvloeistof niet op de
huid of kleren komt.  Als de batterijvloeistof in contact raakt met de huid, 
kan dit tot brandwonden leiden.  Als er batterijvloeistof op uw huid komt, 
was de huid dan onmiddellijk volledig af met schoon water.

•   Niet bewaren in koude omgevingen. Het product zelf kan koud worden en
letsel veroorzaken als het wordt aangeraakt.

WETGEVENDE INFORMATIE
Waarschuwing: wees gewaarschuwd dat schade aan de GNARBOX 2.0 
Dual-batterijoplader tot elektrische schokken kan leiden. Als de GNARBOX 2.0 
Dual-batterijoplader op enigerlei wijze beschadigd wordt, stop dan (onmiddellijk) 
het gebruik van de betrokken component (en) en neem voor de reparatie ervan 
contact op met onze klantendienst.
Blootstelling aan radiofrequentie: voor informatie over de RF-blootstelling van 
GNARBOX kunt u terecht op www.gnarbox.com/rfexposure
Batterij: de batterij in GNARBOX mag alleen door MYGNAR, Inc. of een van de 
bevoegde dienstverleners worden vervangen.  De batterij moet afzonderlijk van 

het huishoudelijk afval worden afgevoerd.  Voor meer informatie over het 
onderhoud en de recycling van de batterij, kunt u terecht op 
www.gnarbox.com/battery.
Voor Australische klanten: op onze goederen zijn garanties van toepassing die 
niet krachtens de Australische Consumentenwet kunnen worden uitgesloten. 
 U hebt recht op een vervanging of restitutie voor ernstige tekortkoming en op 
compensatie voor elke andere vorm van verlies of schade die redelijkerwijs te 
voorzien was.  U hebt recht op reparatie of vervanging van goederen indien deze 
niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en indien de tekortkoming niet van ernstige 
aard is.
Regelgevend: specifiek voor de GNARBOX regelgevende informatie-, 
certificerings- en compliancemarkeringen vindt u in het softwareapplicatiemenu 
van GNARBOX.  Ga naar Instellingen > Wettelijk > Regelgevend.
IC en FCC-conformiteitsverklaring: dit apparaat voldoet aan de vergunningvrije 
Industry Canada RSS-norm(en).  Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de 
FCC-regels.  De bediening hiervan is onderhevig aan de volgende twee 
voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) 
dit apparaat mag geen ontvangen storing accepteren, waaronder storing die tot 
een ongewenste werking kan leiden.
Belangrijk: dit product heeft aangetoond te voldoen aan de EMC-regelgeving 
onder de voorwaarden die ook het gebruik van compatibele randapparatuur en 
beschermde kabels tussen de systeemcomponenten inhouden.  Het is 
belangrijk dat u de compatibele randapparatuur en beschermde kabels tussen 
de systeemcomponenten gebruikt om storing van radio’s, televisies en andere 
elektronische apparatuur te verminderen.
Innovation, Science, and Economic Development Canada ICES 003 Compliance 
Label: (Canadees compliance-etiket voor innovatie, wetenschap en 
economische ontwikkeling): CAN ICES-3(B)/NMB(3)
EU-conformiteitsverklaring: MyGnar, Inc. verklaart hierbij dat dit draadloze 
apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen 
van de R&TTE-richtlijn.
Er is een kopie van de EU-conformiteitsverklaring beschikbaar op 
www.gnarbox.com/eucompliance.

Europese Unie - Informatie over de afvoer

Bovenstaand symbool betekent dat volgens de lokale wetten en regels uw 
product en/of de batterij hiervan afzonderlijk van het huishoudelijk afval moeten 
worden afgevoerd. Als dit product het einde van zijn levensduur bereikt heeft, 
breng het dan naar een door de lokale autoriteiten aangewezen ophaalplaats. Bij 
de afvoer zorgen de afzonderlijke verzameling en recycling van uw product en/of 
de batterij voor het behoud van de natuurlijke hulpbronnen, waarbij de recycling 
gebeurt op een manier waarbij de menselijke gezondheid en de omgeving 
worden beschermd. © 2018 MyGnar, Inc. Alle rechten voorbehouden. GNARBOX 
is een geregistreerd handelsmerk van MyGnar, Inc. in de VS en/of andere landen.


