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Montering Av Orginaladaptrar 

1. Testa så att din iPad passar i vagnen. Om din iPad inte passar, ta bort det svarta sladdskyddet i 
botten genom att lossa på skruvarna.  

2. Dra ut sidofacken och plocka bort metall bågarna. Placera metallbågarna i önskad distans och 
slätt tillbaka sidofacken. Fäst det svarta sladdskyddet. 

3. Lyft upp vagnen på ett lågt bord och lägg den med handtaget mot bordet för bekväm 
montering.  

4. Öppna dörren och lossa de vita plastkruvarna som håller den perforerade bottenplåten och lyft 
bort denna. 

5. Lossa kabeln från adaptern och trä ner en kabel i vardera rektangulär kanal bakifrån. Låt 
kabeln sticka upp ca: 20cm, fixera kabeln i detta läge genom att trycka dit de rektangulära 
plastpropparna. 

6. Sätt i adaptern i förgreningsuttaget. Vecka kabeln och dra ett stripps runt kabelbunten. Se till 
att sladdlängden anpassas så att den inte hindrar den perforerade plåten att komma på plats 
(kabeln ska följa insidan av boxen). 

7. När alla kablarna är ditsatta och anslutna sätts bottenplåten tillbaka på sin plats och de vita 
plastrattarna skruvas på.

Vagnen är nu klar att använda. En normal laddningstid för iPads är ca:2-3 timmar och vi 
rekommenderar er att använda en timer för effektiv och energibesparande laddning.

INSTALLATIONS-
ANVISNINGAR 
Comfortboxen iPad

Om Våra Vagnar
Vagnen är avsedd för att förvara, transportera och ladda iPads. Alla produkten har 2 års garanti.

Vagnen är byggd och endast avsedd att användas med originaladaptrar som tillhör de enheter som ska laddas i 
vagnen.

Vid laddning ansluter man vagnen till vägguttag, (220 volt 10 Amp). Alla våra vagnar är CE-märkta. 

Vagnen är försedd med en kylfläkt som automatiskt startar när anslutning sker, detta för att inte plattorna ska bli för 
varma. Som en extra säkerhet har vi en inbyggd termostat som bryter strömmen om värmen av någon anledning 
överstiger 40 grader.


