
Gode råd 
For at opnå de bedste resultater og 
undgå problemer ved daglig brug, 
anbefales det at følge nedenstående 
gode råd.

Generelt:
- Tag ikke et batteri ud af styringen før 

tidligst 2 sekunder efter at den sidste 
aktuator er stoppet. I modsat fald skal 
stolen kalibreres ved at holde de to 
nederste knapper nede, indtil stolens 
position er i bund.

- Såfremt sikkerhedstermostaten i 
batteriet aktiveres ved overbelast-
ning, skal batteriet køle af i mindst en 
halv time, før det igen kan anvendes. 
Efter 1 minut kan et nyt batteri sættes 
i styringen.

- Såfremt to eller flere aktuatorer, som 
kører parallelt, er kørt skæve, vil 
styringen lukke ned for dem. I så fald 
skal stolen kalibreres ved at holde de 
to nederste knapper på fjernbetjenin-
gen nede, indtil stolen er i bundposi-
tion, og dermed kalibreres.

Fejlsøgning
Såfremt der opstår problemer eller 
uregelmæssigheder bør følgende 
punkter gennemgås evt. i samråd med 
en tekniker.

- Kontrollér, at alle stik sidder korrekt i 
styringen og ved aktuatorerne, fjern-
betjening, samt mellem batteri og 
styring.

- Såfremt aktuatorerne ikke kan køre, 
bør der gennemføres en 0-punkts 
kalibrering, ved at holde fjernbetjenin-
gens to nederste knapper nede, indtil 
stolen er i bundposition og derved 
kalibreret. 

1. Ved lade-fejl, blinker den gule diode 
på batteriet. 
- For afhjælpning, tag strømstikket 
ud af kontakten, vent 2 minutter og 
sæt i igen. 

2.  Hvis alle dioder blinker, er der en fejl 
på stolen, og den skal nulstilles. 
Alle aktuator skal køres i deres  
”Nulstilling”, hvis det er muligt.

3.  Ved anden fejl kontakt forhandleren.

Batteri fuldt opladet: 
Alle 3 dioder er tændt

Fjernbetjening til stol
For kalibrering/reset af 
stolens bevægelser: Hold 
de to nederste knapper 
nede, indtil stolens position 
er i bund.
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QUICK guide

Opladning og elektrisk system  
XXL-Rehab Rise N Tilt badetoiletstol

Klargøring
Inden systemet kan anvendes, skal bat-
teriet lades op. Dette sker ved brug af 
den medfølgende lader. Det tager op til 
10 timer at lade et batteri helt op.

Når kontrolboksen med batteri tilsluttes 
lysnettet, kommer der lys i den gule 
diode på batteriet.  Når batteriet er 
opladt, slukkes den gule diode.

Efter endt opladning lyser alle de tre di-
oder på fjernbetjeningen på samme tid. 

Det anbefales at stolen (med batteri) 
oplades hver dag, hvor stolen har været 
i anvendelse.
  

Normal drift
Under normal drift styres aktuatorerne 
ind og ud med de relevante knapper på 
fjernbetjeningen. Der kan opstå situa- 
tioner, som kræver en bestemt hand-
ling. Disse situationer er beskrevet i det 
følgende.

Lavt batteriniveau
Når der kun er 25% tilbage af batteriet, 
kan stolen kun køre ned. Dette sikrer 
at brugeren altid kan komme ned og 
dermed ud af stolen.

Hård belastning af batteri
Såfremt batteriet belastes meget hårdt 
med gentagne kørsler umiddelbart 
efter hinanden, kan det blive for varmt 
og derved aktiveres sikkerhedstermo-
staten inde i batteriet. Styringen lukkes 
ned, og batteriet skal køle af i mindst en 
halv time, inden det igen kan anvendes. 
Der skal gå mindst 1 minut, før et andet 
batteri kan sættes i styringen. 

Det anbefales derfor altid at have et op-
ladet batteri til rådighed, når systemet 
skal anvendes.
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Status Batteri

Fuldt opladet >85%

Medium opladet 85 - 40%

Næsten tomt 40 - 20%

Batteri.


