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TIME OUT lampan blinkar när systemet 
inte har varit aktivt på 80 sekunder, 
systemet kommer även avge ett pip ljud. 
Du kan fortfarande använda rullarna.  
För att fortsätta, kan systemet 
återaktiveras genom att trycka en gång på 
ON knappen. Om systemet inte 
återaktiveras, kommer lapan att lysa 
konstant efter 10 sekunder, och systemet 
kan inte användas innan det återaktiveras. 
I det fall du inte återaktiverar systemet 
kommer det stängas av helt efter 60 
sekunder.  
 
Knapp för användning av röd respektive 
grön motorrulle – drar/spänner 
draglakanet. 

Knapp för användning av röd respektive 
grön motorrulle – lösgör draglakanet. 

Lampan för ON lyser gult om systemet 
är aktivt. Om systemet inte är aktivt är 
lampan släckt.  

ON knapp: Aktivera systemet genom 
att trycka på knappen två gånger 
(varje tryck ca. en sekund). 
ON knappen fungerar också som nöd 
knapp; detta kräver en lång 
knapptryckning, mer än två sekunder. 
Knappen används också för att 
återaktivera TIME OUT-funktionen.  
 

SLEEP knapp: Tryck på SLEEP knappen 
två gånger för att sätta systemet i 
viloläge. Ska användas om du lämnar 
rummet innan systemet har gått i 
viloläge/stängts av.  
SLEEP knappen fungerar även som 
NÖDSTOPP; detta kräver ett långt 
tryck på mer än två sekunder. 

ON knapp = Knappen i mitten 
på fotkontrollen. 
 

Knappar för röd och 
grön motorrulle, 
drar/spänner 
draglakanet. Yttersta 
vänster och yttersta 
höger knapp. 

Knappar för röd och 
grön motorrulle, frigör 
draglakanet. Innersta 
vänster och innersta 
höger knapp. 

 



 
BILDFÖRKLARING 

 
Bild Benämning Beskrivning 

 

CE märke 
 

Märket slår fast att systemet uppfyller gällande krav för CE 
märkning.  

 

Elektroniskt avfall Symbolen indikerar att systemet vid kassering ska lämnas till 
närmaste återvinningsstation för återvinning enligt gällande 
regler och förordningar.  

 

Tätningsklass Tätningsklass: IPX4 => Ej spolningstät och ej lämplig för bruk 
utomhus.  

 
 

TURNAID – TRE POSITIONER 
För steg-för-steg instruktioner – se kapitel 5 i brukarmanualen. 

 
 

1: Användningsläge (under vändning) 
 

 
 
 
 

 

 
2: Nedfällt läge  

(när systemet inte används) 
 

 
3: Uppfälld sänggrind  

(under vändning) 

  
 
 

 
 


