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DENK AAN HET VOLGENDE BIJ HET HANTEREN VAN ACCU´S:
• De accu nooit kortsluiten.
• Stel de accu niet bloot aan krachtige stoten of open vuur.
• Bij contact met accuzuur ongeveer 30 minuten afspoelen met water en contact opnemen met 

een arts.
• Lever oude accu's in bij een daarin gespecialiseerd verwerkingsbedrijf.
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Batterij verwisselen voor bes-
turingssysteem 24V
voor REAL® 9000 PLUS



VOORBEREIDINGEN

UITRUSTING/GEREEDSCHAP

BETROKKEN ARTIKELEN

• Maak de rugleuning los volgens de gebruiksaanwijzing
• Draai de stoel ondersteboven zodat deze op de armleuningen rust
• Demonteer de besturingskast volgens de installatie-instructies “Bevestiging besturingssysteem 

24V”

APPARATUUR EN GEREEDSCHAPPEN VOOR HET VERVANGEN VAN ACCU'S:
• Torx schroevendraaier (TX15)
• Veiligheidsbril
• Platbektang of gelijkwaardig kan nodig zijn

805288 Elektrisch systeem besturingskast 24V RCB10+L
805320 Accupakket 2,6Ah 24V v RCB10+L

ACCU VERVANGEN

1. Draai de schroeven los waarmee de besturingskast dicht 
zit.

2. Open de besturingskast en ontkoppel de plus- en 
minkabels. Let op! Hiervoor kan een platbektang nodig 
zijn. 

 Verwijder de oude accu's.

3. Plaats de nieuwe accu's in de besturingskast en bevestig de 
plus- en minkabels. Let op! Er kunnen vonken ontstaan 
bij het aansluiten, draag een veiligheidsbril.

4. Plaats de delen van de besturingskast weer op elkaar en 
schroef de schroeven terug.



• Monteer de besturingskast volgens de installatie-instructies “Bevestiging besturingssysteem 
24V”

• Zet de stoel rechtop
• Monteer de rugleuning volgens de gebruiksaanwijzing

APPARATUUR EN GEREEDSCHAPPEN VOOR HET VERVANGEN VAN ACCU'S:
• Torx schroevendraaier (TX15)
• Veiligheidsbril
• Platbektang of gelijkwaardig kan nodig zijn

805288 Elektrisch systeem besturingskast 24V RCB10+L
805320 Accupakket 2,6Ah 24V v RCB10+L

EINDMONTAGE


