
Driftsforstyrrelser
Hvis biplyden (når batteriet sættes i 
styreboksen) efterfølges af to lange 
summelyde betyder det, at aktuatorer-
ne skal 0-punkts kalibreres (se afsnittet 
0-punkts kalibrering). 

Fem korte summelyde betyder, at bat-
teriet skal lades op, og at aktuatorerne 
derfor ikke virker. Begge summelyde 
lyder, hvis der både skal kalibreres og 
skiftes batterier.

Hav altid et ekstra batteri liggende, så 
et eventuelt driftsstop kan undgås.

Vent altid minimum to sekunder fra 
aktuatorerne er stoppet, til batteriet 
tages ud. Husk at kalibrere aktuatorerne 
efter batteriskift (se afsnittet 0-punkts 
kalibrering). 

Lavt batteriniveau
Batteriet afgiver tre korte summelyde, 
hvis batteriniveauet er for lavt til, at 
aktuatorerne kan køre ned og op. På 
lavt batteriniveau kan aktuatorerne kun 
køre ned.

Fladt batteri 
Batteriet afgiver en kort summelyd, 
når minimumsniveauet for kørsel med 
aktuatorerne er nået. Efter summelyden 
stopper aktuatorerne med det samme, 
og styreboksen holder op med at virke. 
Lad der gå mindst ét minut, før der 
sættes et nyt batteri i. Husk at kalibrere 
aktuatorerne efter batteriskift.

Hård belastning af batteri
Hvis batteriet belastes hårdt med man-
ge kørsler lige efter hinanden, kan bat-
teriet blive for varmt, hvilket aktiverer 
sikkerhedstermostaten inde i batteriet. 
Det betyder, at styreboksen holder 
op med at virke. Batteriet skal køle af 
i mindst 30 minutter, før det igen kan 
bruges.

Bemærk, at de forskellige alarmtyper 
kun lyder, når der køres med aktuato-
rerne. Når badetoiletstolen står stille, 
lyder der ingen alarmer, heller ikke når 
batteriet skal lades op. Hav derfor altid 
et opladet batteri liggende klar. 
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XXL-Rehab Tilt badetoiletstol
Inden brug
Inden badetoiletstolen tages i brug, skal 
batteriet lades op i den medfølgende 
lader. En opladning tager 5-8 timer.

1. Sæt batteriet ind i laderen. Når bat-
teriet drejes rundt i laderen, bliver 
det automatisk trukket på plads af to 
magneter i bunden af laderen.

2. Kobl laderen og stikdelen sammen, 
og sæt det i stikkontakten.  
Dioden på stikdelen lyser rødt under 
opladningen. Dioden lyser grønt, når 
batteriet er ladet helt op.

3. Tag batteriet ud ved at dreje det i 
pilens retning.

4. Sæt batteriet i styreboksen, der hæn-
ger på skubbebøjlen. Der lyder en 
biplyd fra styreboksen, når batteriet 
er sat korrekt i. 

Vær opmærksom på, at de to aktuatorer 
skal kalibreres, inden badetoiletstolen 
tages i brug for første gang.

0-punkts kalibrering
At kalibrere betyder, at der foretages 
en måling og bagefter en justering af 
en genstand (her en aktuator) efter et 
bestemt mål. Kalibrering af de to aktu-
atorer på TILT badetoiletstolen gør, at 
de bevæger sig op og ned synkront på 
hver side af stolen.

En manuel 0-punkts kalibrering foregår 
via fjernbetjeningen:
1. Tryk på ”Pil ned-knappen” i ca. 12 

sekunder, til der lyder en mekanisk 
motorlyd fra styreboksen.

2. Slip knappen. De to aktuatorer er nu 
kalibreret. 

En 0-punkts kalibrering skal ske ved:

1. Batteriskift.

2. Ibrugtagning efter transport.

3. Brug af stolen, efter at den har stået 
ubrugt længe.

4. Driftsforstyrrelser.
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