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Status Batteri 

Full laddat >85% 

Medium laddat 85 – 40% 

Nästan tomt 40 – 20% 

Förberedelse 

Ladda batteriet innan du 

använder Rise N Tilt. Batteriet 

sitter i kontrollboxen som är 

monterad på handtaget. 

En laddning tar upp till 10 timmar. 

När kontrollboxen med batteri är 

ansluten till ström via sladd tänds 

lampa i den gula dioden på 

batteriet. När batteriet är fullt 

laddat släcks den gula lysdioden. 

Efter laddning lyser alla tre 

lysdioderna på fjärrkontrollen 

samtidigt. Ladda batteriet varje 

dag efter användning. 

Låg batterinivå 

Med 25 % av batteriet kvar kan 

Rise N Tilt endast åka neråt. 

Detta säkerställer att brukaren 

alltid kan komma ner. 

Hård belastning på batteri 

Hård belastning på batteriet 

(många turer upp och ner efter 

varandra) gör att batteriet blir 

för varmt och att 

säkerhetstermostaten i batteriet 

aktiveras. 

Det innebär att manöverboxen 

stängs ner och att batteriet 

måste svalna i minst en 

halvtimme innan det kan 

användas igen. Vänta minst en 

minut innan ett nytt batteri 

sätts in i styrenheten. 

Ha alltid ett extra laddat batteri 

tillgängligt. 
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Batteri 

Aktuatorer 

Rise N Tilt är utrustad med fyra 

aktuatorer, placerade under 

sitsen. De fyra aktuatorerna ser till 

att Rise N Tilt kan lyftas och lutas. 

Ta inte bort batteriet från 

kontrollboxen förrän fem 

sekunder efter att den sista 

aktuatorn har stannat. Om detta 

händer ändå måste Rise N Tilt 

kalibreras för att fungera igen. Se 

Felsökning. 

Om två eller flera aktuatorer går 

snett stängs kontrollboxen av. Om 

detta händer måste Rise N Tilt 

kalibreras. Se Felsökning.  

Felsökning 

Vid driftsproblem är det viktigt 

att kontrollera att alla kontakter 

sitter rätt i både kontrollbox, 

fjärrkontroll och mellan batteri 

och kontrollbox. 

Om aktuatorerna inte fungerar 

måste Rise N Tilt 0-punkts 

kalibreras. 

En 0-punkts kalibrering 

En 0-punktskalibrering görs 

genom att hålla nere de två nedre 

knapparna på fjärrkontrollen tills 

Rise N Tilt har sänkts till 

"bottenläge". 

Kalibreringen är nu klar och 

aktuatorerna kan köras igen. 

 

 

 

Problem med laddning 

Vid fel i laddarens funktion 

blinkar den gula lysdioden på 

batteriet. 

1. Dra ur sladden. 

2. Vänta två minuter och sätt 

sedan i sladden igen. 

Om alla lysdioder blinkar beror 

det på driftsproblem i 

kontrollboxen. Det kräver en 0-

punktskalibrering av Rise N Tilt. 

Se Felsökning. 

Kontakta Cobi Rehab på tel 08-

7029774 vid driftsproblem. 

Quick guide uppdaterat 07.03.22. 

Fulladdat batteri med tre tända 

dioder. 

0-punkts kalibrering 

Håll ned de två 

nedre knapparna 

tills Rise N Tilt har 

sänkts. 


