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Installation Manual

User's Guide - English
Guía del usuario - Español
Manuel de l’utilisateur - Français
Gebruikersgids - Nederlands
Benutzerhandbuch - Deutsch
Guida per l’utente - Italiano
Användarhandbok - svenska
ユーザーガイド : 日本語
用户指南 : 汉语

StyleView LiFe Power Upgrade System
330Wh LiFe battery

SVENSKA

Denna installationshandledning är endast ämnad för installation på en Ergotron-
vagn. Information om strömsystemsinformation finns i den medföljande 

bruksanvisningen.

Uppgraderingssystemet StyleView LiFe Power är ämnat att tillhandahålla 
växelström för att stödja datorutrustning som försörjs med växelström.

För den senaste Installationshandboken se: www.ergotron.com



2 of 17
888-83-072-G-01 rev. D • 01/15

SV
EN

SK
A

• Strömmen stängs av när batteriet avlägsnas om inte strömmodulen är inkopplad i AC-vägguttaget. 
• När batteriet inte används under längre perioder, bör batteriet vara helt laddat innan man förvarar det och laddas med jämna 

mellanrum under förvaringen. 

 VARNING: Ladda INTE batteriet med någon annan laddare.

 VARNING: För låg spänningsåterhämtning, koppla ifrån alla elintag och -uttag (kablar och batteriet), vänta i 30 sekunder och 
anslut alla in-och utgångar igen.

VARNING: Förvara batterierna svalt eller i rumstemperatur: 
• Laddningstemperatur: 0 °C-40 °C (32 °F-113 °F)
• Urladdningstemperatur: -10 °-40 °C (14 °F-104 °F)
• Förvaringstemperatur: -50 °-65 °C (-58 °F-149 °F)

VARNING: försök aldrig att öppna eller serva batteriet.

VARNING: undvik att tappa, punktera eller krossa ett batteri eller exponera det för vatten.

VARNING: använd INTE batteriet om fysiska skador är uppenbara.

Säkerhet

För att undvika risken för elstötar, utsätt inte elektriska komponenter för vatten, rengöringsmedel eller andra potentiellt 
frätande vätskor eller ämnen.

Kablar – Håll kablarna prydligt organiserade på vagnen (ett antal lösningar finns på vagnen till detta ändamål). Lös kabel bör 
hållas borta från rörliga komponenter med kabelklämmor. Se avdelningen om kabeldragning i denna vägledning eller kontakta 
Ergotrons kundtjänst för mer information.

Kundens utrustning – Säkerställ att utrustningen är i balans och säkert monterad på vagnen. Placera inte om vagnens 
komponenter på risern eller tornet om du inte instrueras att göra detta i installationsinstruktionerna. Att flytta vagnen med 
komponenterna för högt eller lågt placerade på risern kan ge upphov till instabilitet som leder till skada på utrustningen eller till 
och med personskada. Kontakta Ergotrons kundtjänst för att få information om flyttning av vagnens komponenter.

VARNING: I sällsynta fall, om elsystemet och skyddsfunktionerna för batteriet slutar att fungera, kan batteriet överladdas och i 
vissa fall bli extremt hett, möjligen smält plast och avge rök.  Om ett batteri börjar ryka eller smälta:
• Koppla från vagnen, eller koppla, om möjligt, omedelbart bort batteriet från elsystemet.
• Flytta vagnen till en väl ventilerad plats.
• Använd en brandsläckare med koldioxid, pulver eller lämpligt skum för att spreja det varma batteriet.
Om ingen brandsläckare är tillgänglig, använd rikliga mängder vatten eller täck batteriet med sand.
Om någon utsatts för batteriets innehåll, ska han eller hon omedelbart uppsöka läkarvård och följa nedanstående riktlinjer.
Exponering för ånga från batteriet är irriterande för ögon, hud, slemhinnor och luftvägar.  Detta kan orsaka illamående, yrsel och 
huvudvärk.
Vid direktkontakt till batteriets elektrolyt:
• Skölj omedelbart ögonen med vatten i minst 15 minuter.
• Skölj noga händerna och andra påverkade områden med vatten.
• Ta genast av och tvätta förorenade kläder.
I samtliga fall ska läkarvård omedelbart uppsökas!

Denna installationshandledning är endast ämnad för installation på en Ergotron-
vagn. Information om strömsystemsinformation finns i den medföljande 

bruksanvisningen.
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Säkerhet

VAR AKTSAM!
Låt inte batteriet 
slå i någonting. 
Försummelse 
att följa dessa 
anvisningar kan leda 
till att utrustningen 
skadas.

VAR AKTSAM!
Flytta inte vagnen när batteriet 
inte är fäst i selen. Se till att 
batteriet sitter ordentligt i 
selens underdel och att det är 
ordentligt fäst i den övre delen. 
Försummelse att följa dessa 
anvisningar kan leda till att 
utrustningen skadas.

Batteridisplay:
• Tryck på knappen "TRYCK" på batteriet för att visa hur mycket ström som finns kvar i 
procent.

• 1 gul och 4 gröna LED-lampor anger att batteriet är helt laddat, 100%.
• 1 blinkande gul LED-lampa indikerar att mindre än 10 % av batteriets kapacitet 
återstår. Batteriet är då redo att bytas ut med ett laddat batteri eller att laddas genom 
att koppla in elkabeln i AC-vägguttaget.

Indikator för laddningsstatus (State of Charge Indicator (SOCI)): Display:
• 1 gul och 4 gröna LED-lampor anger att batteriet är helt laddat, 100%.
• 1 blinkande gul LED-lampa indikerar att mindre än 10 % av batteriets kapacitet återstår. Batteriet är då redo att 
bytas ut med ett laddat batteri eller att laddas genom att man kopplar in elkabeln i AC-vägguttaget.

VARNING! Anslutning av elutrustning direkt till uttaget leder till att man skapar ett medicinskt 
system som kan ha en minskad säkerhetsnivå.
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Komponenter

Verktyg som behövs

Fäst monteringskonsolerna på strömmodulen.

a. Avlägsna dessa fyra skruvar från strömmodulen.
b. Fäst batterihållaren på strömmodulen.
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VAGNSMONTERINGSALTERNATIV

Dubbla T-spårsfäste - säljs separat

Monteringsfästen 
säljs separat

SV40/SV41 VAGN NEO-FLEX VAGNVAGN MED DUBBLA T-SPÅR 
PÅ BAKSIDAN:
SV31
NEO-FLEX WIDEVIEW
WORKFIT C

Fäst strömmodulen på vagnen.
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Öppna arbetsyta.

Fäst SOCI på arbetsytan enligt illustrationen för varje konfiguration.

Avlägsna strömmodulens kåpa och koppla in batteriets kabel.
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Dra grenuttaget från insidan av höljet ner till strömmodulen.

Grenuttaget bör användas för att ansluta din utrustning.

Sätt fast strömmodulens kåpa igen.

Dra SOCI-kabeln ner genom botten på höljet och koppla in den i strömmodulen.

Låt kabeln hänga 
tillräckligt lös för att 
tillåta ett komplett 
rörelsemoment.

Låt kabeln hänga 
tillräckligt lös för att 
tillåta ett komplett 
rörelsemoment.

VARNING! Anslutning av elutrustning 
direkt till uttaget leder till att man skapar ett 
medicinskt system som kan ha en minskad 
säkerhetsnivå.
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Stäng arbetsyta.
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Anslut spiralkabeln till strömmodulen och häng kabeln på handtagets bakre del.

ANSLUT/AVLÄGSNA BATTERI

Koppla in spiralkabeln i vägguttaget för att ladda batteriet.

SLUT PÅ INSTALLATIONEN

Avlägsna batteriet
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Följ instruktionerna som medföljer fästena.

VAGNAR MED DUBBLA T-SPÅR PÅ BAKSIDAN AV VAGNEN:
SV31
NEO-FLEX WIDEVIEW
WORKFIT C

Dubbelt T-spårsfäste - 
beställs separat
(För mittmontage 
på baksidan av vagnen)

VAR AKTSAM: FALLRISK
Montera INTE utanför mittpositionen 
på vagnens bakre hörn. Om du gör 
det skapas en ostabil situation som 
kan leda till personskada eller skada 
på utrustningen.

Fäst strömmodulen på monteringskonsolerna.
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VAGNAR MED DUBBLA T-SPÅR PÅ BAKSIDAN AV VAGNEN:

Fäst SOCI på arbetsytan, dra sedan kabeln nedåt och koppla in den i strömmodulen.

Låt kabeln hänga 
tillräckligt lös för att 
tillåta ett komplett 
rörelsemoment.

Avlägsna strömmodulens kåpa och koppla in batteriets kabel.

Sätt fast strömmodulens kåpa igen.
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VAGNAR MED DUBBLA T-SPÅR PÅ BAKSIDAN AV VAGNEN:

ANSLUT/AVLÄGSNA BATTERI

SLUT PÅ INSTALLATIONEN

Fäst grenuttaget.

Fäst spiralkabeln.

Låt kabeln hänga 
tillräckligt lös för att 
tillåta ett komplett 
rörelsemoment.

VARNING! Anslutning av elutrustning direkt till uttaget leder till 
att man skapar ett medicinskt system som kan ha en minskad 
säkerhetsnivå.

Koppla in spiralkabeln i vägguttaget för att ladda batteriet.

Avlägsna batteriet

Grenuttaget bör användas för att ansluta din utrustning.
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Monteringsfästen beställs separat

Följ instruktionerna som medföljer fästen.

Fäst strömmodulen på 
monteringskonsolerna.

Avlägsna strömmodulens kåpa och koppla in batteriets kabel.
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Låt kabeln hänga 
tillräckligt lös för att 
tillåta ett komplett 
rörelsemoment.

Låt kabeln hänga 
tillräckligt lös för att 
tillåta ett komplett 
rörelsemoment.

VARNING! Anslutning av elutrustning 
direkt till uttaget leder till att man skapar ett 
medicinskt system som kan ha en minskad 
säkerhetsnivå.

Sätt fast strömmodulens kåpa igen.

Grenuttaget bör användas för att ansluta din utrustning.

Fäst SOCI på arbetsytan, dra sedan kabeln nedåt och koppla in den i strömmodulen.

Fäst grenuttaget.
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ANSLUT/AVLÄGSNA BATTERI

SLUT PÅ INSTALLATIONEN

Koppla in spiralkabeln i vägguttaget för att ladda batteriet.

Avlägsna batteriet

Fäst spiralkabeln.
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För lokala kundtjänstnummer, gå till: http://contact.ergotron.com

OBS! När du kontaktar kundtjänst, hänvisa 
till serienumret.


