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 svenska english

LADDNING AV BATTERIER
För att erhålla batteriets fulla prestanda
så länge som möjligt är det viktigt att det
laddas regelbundet. Oftast räcker det att
ladda batteriet en gång per vecka, helst 
under dagtid när stolen inte används. 
Avbryt ej laddningen innan den är färdig.
Laddning kan ske inomhus i bostaden utan
problem. Vid förvaring bör batteriet laddas
cirka en gång i månaden för att ej tömmas
till den kritiska nivån då laddaren ej längre
startar laddningen. Lämna ej laddningen
på långa perioder utan avbrott då detta ej
är bra för batteriet. Låt ej heller laddkon-
takt (2) sitta kvar i uttag (4) efter avslutad
laddning. Då fungerar ej de elektriska sits-
funktionerna. Uttag för manöverdosa (5).

1. Anslut laddkontakten (2) till uttaget (4)
på stolen. Dioden (3) på framsidan av 
väggkontakt lyser grönt.

2. Anslut laddarens väggkontakt (1) till
220V vägguttag. Dioden (3) på framsidan av 
väggkontakt börjar lysa rött.

3. När laddningen är klar lyser dioden på 
framsidan av väggkontakt (3) grönt.

4. Tag ur väggkontakten (1) först och sedan 
laddkontakt (2) ur uttag (4).

CHARGING OF BATTERIES
To keep the full power of the battery as long 
as possible it is important to charge it regu-
larly. Charging it once a week is often suffi-
cient, preferably during the daytime when
the chair is not in use. Never stop the charg-
ing until its completed. Charging can take 
place indoors in the living area without 
problems. When stored, the battery should 
be charged once a month to prevent it to go 
under the critical level when the charger 
cannot start. Do not leave the charging on 
for long continuous periods as this is not 
good for the battery. Don´t leave the charger 
plug (2) in the socket (4) when charging is 
completed. It blocks the electric seat 
functions. Connector for control box (5).

1. Connect the charger plug (2) to the 
socket (4) on the chair. LED (3) lights green.

2. Connect the charger (1) to the wall 
socket. The LED lights red.

3. When charging is completed the LED (3)
lights green.

4. Pull the charger (1) from the wall socket
first and then the charger plug (2) from
socket (4).
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