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1. Úvod 

 

Blahopřejeme vám ke koupi nového výtahu pro invalidní vozíky.  

 

Toto je pro uživatele originální návod k použití nového FlexStep V2. 

 

Je důležité si tento návod k použití přečíst dříve, než začnete výtah používat.  

 

Montáž a instalaci MUSÍ provést kvalifikovaný servisní technik společnosti Liftup, aby byla 

zajištěna správnost montáže. Nesprávně provedená montáž může vest k ne-úmyslnému vzniku 

rizika výskytu zranění osob.  

 

FlexStep V2 je elegantní kombinací výtahu pro běžná schodiště a výtahu pro invalidní vozíky, 

který uživatelům invalidních vozíků a osobám se zhoršenou chůzí snadno zajistí pohyb mezi 

dvěma výškovými úrovněmi.  

 

Výtah se snadno obsluhuje pomocí ovládacích panelů namontovaných na stěně, na výtahu, nebo 

pomocí dálkového ovládače.   
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2. EC prohlášení o shodě 

 

 

 

Směrnice 2006/42/EC o strojním zařízení  
 

 

  

Výrobce:  Liftup A/S 

   

Adresa:  Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Dánsko 

  

Telefonní č.:  +45 9686 3020 

 

tímto prohlašuje, že:   

 

 

výtah:   FlexStep V2 
Kombinace schodištního výtahu pro uživatele invalidních vozíků a 

osoby se zhoršenou chůzí 

  

Rok:   2015 

 

Je ve shodě s klíčovými požadavky na zdraví a bezpečnost směrnice 2006/42/EC         

o strojním zařízení. 

 

V hodnocení byly použity relevantní části z následujících směrnic, např. použité v hod-nocení: 

 

DS/EN 60204  Bezpečnost strojního zařízení – Elektrotechnická zařízení strojů. 

DS/EN 13849-1 a -2 Části řídicího systému související s bezpečností 

 

 

 

 

            ředitel                 Flemming Eriksen 
 ______________________  ______________________________ 

 Název funkce                                                                Jméno 

 

 

Liftup A/S, Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Dánsko 
________________________________________________ 

                                                                                            Sídlo 

 

 

             01-10-2015 
________________________  ______________________________ 

 Datum                                                          Podpis 
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3. Typový certifikát 
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4. Podmínky použití 

 

Tento výtah je určen výlučně pro uživatele invalidních vozíků a osoby se zhoršenou chůzí.  

Maximální zatížení je 400 kg nebo maximálně 2 osoby rovnoměrně rozmístěné                 

na plošině. 

 

Před používání výtahu si prosím pozorně přečtěte tento návod k použití. 

 

Důležité! Plošina se NEsmí používat pro dopravu zboží, včetně naložených palet nebo 

podobného typu těžkého nákladu. 

 

Důležité!  Na FlexStep V2 se nesmí nacházet žádné osoby, když se zařízení pohybuje 

v režimu ke schodům nebo od schodů, protože osoby se na něm mohou nacházet 

pouze v případě, že funguje jako plošina. 

 

 

Majitel výtahu má povinnost provádět na něm údržbu v souladu s návodem k údržbě, oddíl 12.  
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5. Technické specifikace 

Všechny výkresy pro 3, 3+1, 4, 4+1, 5 a 6 schodový FlexStep V2 ve standardních šířkách jsou 

k dispozici na http://www.liftup.dk/en/products/flexstep/ 

 

Technické specifikace: 

Napájení:  110 - 240 V/50 Hz (1.1A) max.: 90 W, pohotovostní režim < 6 W  

Nosnost:  400 kg nebo 2 osoby 

Zvedací výška:  0 - 1250 mm. 

Velikost plošiny: W 700/800/900/1000 x L 900 - 1800 mm (vnitřní rozměry) 

W 930 - 1230 x L 1095 - 2010 mm (vnější rozměry) 

Vlastní hmotnost: 125 - 205 kg 

Hladina hluku:  < 70 dB 

Stupeň krytí:  IP23 

Rychlost:  +40 ˚C - +5 ˚C: 40 mm/sekunda 

   +5 ˚C - -10 ˚C:  20 mm/ sekunda 

 -10 ˚C - -20 ˚C:  10 mm/ sekunda 

   -20 ˚C - -25 ˚C:  10 mm/ sekunda max. 200 kg. 

Schválení:  Směrnice  2006/42/EC o strojním zařízení  

Pracovní cyklus: 2 min. / 5 min.  

Kapacita akumulátoru: 30 cyklů při 25 ˚C 

Vybitá baterie:  10 minutové nabití = 1 jízda. 

  Plně nabitá = 5 hodin 

 

 Ponecháváme si právo provádět technické modifikace. 
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6. Bezpečnostní pokyny 

6.1 Instalace a údržba. 

Nepokoušejte se sami instalovat FlexStep V2 , nebo na něm provádět servis – ten MUSÍ 

provést autorizovaný* servisní technik. 

Neodstraňujte ochranné nebo bezpečnostní plechy, protože by to mohlo vést ke zra-nění 

osob. 

 

6.2 Nepředpokládané pohyby zařízení FlexStep V2. 

Pokud se při použití vašeho FlexStep V2 vyskytnou nepředpokládané pohyby nebo 

nepředpokládaná činnost, které nejsou popsánu v tomto návodu k použití, zařízení zastavte a 

zavolejte pro pomoc technikovi. 

Pokud by se zařízení FlexStep V2 nepohybovalo v rovině jako plošina, kalibrujte výtah tím, že 

necháte plošinu sjet dolů na úroveň podlahy. Pokud se tento problém vyskytuje nadále, 

zavolejte pro pomoc technikovi. 

 

6.3 Pohyb výtahu. 

Prostor pod výtahem je nutno udržovat volný, aby se v něm nenacházely žádné předměty, 

které by zhoršily jeho pohyb dolů. Jinak výtahem nelze dojet do nejnižší úrovně, a tím ho nelze 

použít jako výtah pro invalidní křeslo. 

Pokud by nějaký předmět zamezoval pohybu výtahu směrem dolů, dojde k aktivaci 

bezpečnostního zařízení, které zamezí přimáčknutí.  (Viz odstavec 6.7) 

 

6.4 Zamezení úrazu osob. 

Nepohybujte zařízením FlexStep V2 ze schodů k plošině nebo opačně, pokud jsou osoby nebo 

předměty na schodech. 

Stejně tak z důvodů zamezení úrazům osob není dovoleno používat FlexStep V2, pokud je 

někdo ohrožen, že se zraní stlačením, pořezáním, pádem, uklouznutím apod.   

Je důležité, aby obsluhující osoba/uživatel zajistili, aby se výtah mohl dát do pohybu pouze za 

podmínek, že nikdo nebo nic nebude vystaven(o) riziku úrazu. 

Zvlášť buďte opatrní, pokud jsou na schodech/plošině nebo poblíž malé děti, nebo starší, nebo 

postižené osoby, protože od nich nelze vždy očekávat, že jsou schopni zvážit možné následky 

pohybu výtahu. 

 

6.5 Přetížení výtahu. 

Aby se zamezilo poškození výtahu v případě jeho přetížení (max. 400 kg rovnoměrně 

rozložených), je výtah vybaven vypínačem při přetížení, který při aktivaci výtah zastaví a spustí 

zvukovou výstrahu (viz odstavec 10.7). V takových případech spusťte výtah dolů a tím se 

výstraha vypne. 

 

*Absolvoval servisní kurz a kurz o výrobcích Liftup. 
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6.6 Osobní bezpečnost 

 

FlexStep V2 je vybaven různými bezpečnostními prvky, které zajišťují, aby při používání výtahu 

nedošlo ke zranění uživatele nebo jiných osob. 

 

Varování 

Přesto, že je výtah dodáván vybaven s různými bezpečnostními prvky, nikdy ho 

nepoužívejte, pokud se poblíž vyskytují osoby nebo zvířata, protože jinak zde existuje 

riziko přimáčknutí. 

Nikdy nedovolte dětem, aby si s výtahem hrály. 

 

6.7 Bezpečnostní prvek proti přimáčknutí 

Pod celým výtahem je namontováno množství tlakových desek (proti přimáčknutí), které se 

aktivují, pokud hrozí, že předmět dole bude přimáčknut. Pokud je tento bezpečnostní prvek 

aktivován, výtah se zastaví, a poté jede přibližně 2 cm směrem nahoru, zatímco ve stejnou 

dobu se spustí zvuková výstraha (viz odstavec 10.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud je tento bezpečnostní prvek aktivován, uvolněte provozní tlačítko. Odstraňte jakýkoliv 

předmět pod výtahem, a poté lze výtah spustit do “nižší polohy” nebo polohy “schodiště”. 

(Pokud je to nutné, vyjeďte výtahem nahoru tak, abyste mohli snadno odstranit předměty pod 

ním).  

 

Důležité. Buďte si vědomi, že když se výtah používá venku, mohou listy, větve a sníh 

mít vliv na bezpečnostní prvek proti přimáčknutí, a proto byste měli pravidelně 

kontrolovat, zda výtah nemá při pohybu dolů nějaké překážky. 
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6.8 Infračervené čidlo jako prvek proti přimáčknutí 

Mezi schody jsou umístěna infračervená čidla s cílem zamezit možnému přimáčknutí mezi nimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infračervená čidla 

zamezí přimáčknutí 

mezi schody 
 

 

 

 

 

 

Pokud jsou infračervená čidla narušena, když se zařízení FlexStep V2 pohybuje ze schodiště na 

plošinu, nebo opačně, dojde k zastavení pohybu a spustí se zvuková výstraha (viz odstavec 

10.7). 

 

6.9 Zábrany 

Když je výtah v provozu, krajnice se nejdříve zvedne a zafixuje na místě dříve, než se výtah dá 

do pohybu. Zvýšená krajnice se nyní chová jako zábrana. 

Když výtah jede dolů do “nižší polohy”, zvýšená krajnice se automaticky sníží (tlačítko přidržte 

stlačené) a chová se jako krajnice, která je buď při jízdě zapnuta/nebo po jízdě vypnuta. 

 

 

Pokud je výtah vybaven bezpečnostní 

zábranou (přídavné vybavení) v horní 

úrovni, ta se zavře dříve, než se výtah dá 

do pohybu.  
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Bezpečnostní zábrana bude vždy uzavřena a zablokována, když není výtah v nejvyšší úrovni. 

Krajnice se zvedne, když není výtah na dolní úrovni. 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

                    Krajnice se zvedne a uzamkne          Krajnice klesne na úroveň podlahy 

 

6.10 Manipulace 

Výtah je obvykle dodán vaším prodejcem, který rovněž zajistí instalaci. 

Nezkoušejte přemístit výtah ručně, protože by to mohlo způsobit zranění. Výrobek se musí 

přemísťovat, nebo s výrobkem se musí manipulovat za použití vhodného zvedacího zařízení 

(paletový vozík, plošina s válečky apod.). 

 

Nevystavujte výtah silným nárazům/větru, protože to může ovlivnit jeho funkčnost. 

 

Udržujte příslušný dálkový ovladač (doplňkové příslušenství) v suchu a nevystavujte ho silnému 

větru. Čištění smí být prováděno pouze pomocí dobře vyždímaného hadru. 
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7. Funkčnost 

 

Tento výtah je tak zvaný výtah “obsluhovaný mrtvým člověkem”, např. tlačítka musí být 

stisknuta a přidržena pro veškerý chod. 

 

Výtah pracuje jednoduše na povel člověka, stisknutím jednoho z tlačítek na stěně, nebo 

použitím příslušného dálkového ovladač (doplňkové příslušenství).  

 

Když se uživatel nachází na plošině, ovládá ji pomocí postranního panelu, ze kterého si může 

uživatel vybrat mezi pohybem do horního nebo dolního podlaží. 

 

 

8. Montáž 

Tento výtah je nutno instalovat prostřednictvím autorizovaného servisního technika. 

 

Nepokoušejte se přemísťovat/pohybovat, demontovat svůj výtah FlexStep V2, nebo ho 

opravovat. Tyto činnosti MUSÍ provést k tomu autorizovaný servisní technik. 

 

Nesprávně provedená montáž může pro uživatele znamenat ohrožení jeho osobní bezpečnosti. 

Společnost Liftup odmítá veškerou zodpovědnost, pokud montáž a instalace nebyly provedeny 

k tomu autorizovaným servisním technikem. 

 

Pro více informací nebo ohledně materiálů týkajících se montáže kontaktujte svého prodejce 

(nahlédněte prosím do http://www.liftup.dk/en/distributors/). 

 

 

 

9. Spuštění 

FlexStep V2 by měl být vždy připojen do zásuvky s 230 V a zapnut. 

Obvykle se výtah nachází v konstantním pohotovostním režimu, např. je připraven pro použití, 

jakmile dojde ke stisknutí jednoho z tlačítek obsluhy. 

 

Pokud je stisknuto tlačítko nouzového zastavení – nebo je výtah vypnut klíčovým vypínačem 

(doplňkové příslušenství) – je nutné ho uvolnit dříve, než chcete výtah použít (pro více 

informací nahlédněte prosím do odstavce 10. Provoz). 
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10. Provoz 

Každodenní používání 

 

FlexStep V2 je obsluhován pomocí dvou ovládacích panelů (FUGA, standardní nebo klíčem 

ovládaná volací stanice) na příslušném horním a dolním podlaží, tlačítky na zábradlí plošiny, 

nebo pomocí dálkového ovladače (doplňkové příslušenství). Dálkový ovladač může nahradit 

dva ovládací panely. Navíc lze výtah zapnout nebo vypnout pomocí klíčového vypínače 

(doplňkové příslušenství). 

 

                   

Standardní volací stanice  Dálkový ovladač   Volací stanice FUGA         

(bezdrátová nebo drátová)  (doplňkové příslušenství) 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčem ovládaná Klíčový vypínač  Volací stanice výtahu s/bez výstražného 

volací stanice (doplňkové příslušenství)   zvonku (doplňkové příslušenství)  
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10.1 Obsluha FlexStep V2 z HORNÍ úrovně 

Za účelem přivolání schodů k plošině na HORNÍ úrovni přidržte horní tlačítko se symbolem 

invalidního vozíku. Schody zvednou plošinu do bariéry zabraňující vyjetí z ní a ta je poté 

zablokována ve zvednuté poloze (obr. 1). Schody se posunou dolů do plošiny na DOLNÍ 

úrovni, která pak stoupá do HORNÍ úrovně (obr. 2). Vjeďte pozorně na plošinu (použijte 

brzdu invalidního vozíku), stiskněte "šipku dolů" na ovládacím panelu a plošina klesne do 

DOLNÍ úrovně. Nyní se bariéra zabraňující vyjetí sníží a chová se jako krajnice (obr. 4). 

Vyjeďte opatrně z plošiny (obr. 3).  

 

 
 

Obr. 1: Krajnice vystoupí a zajistí se na místě.   Obr. 2: Najeďte na plošinu     Obr. 3: Vyjeďte z plošiny 

 

 

10.2 Obsluha FlexStep V2 z DOLNÍ úrovně 

Za účelem přivolání schodů k plošině v DOLNÍ úrovni přidržte spodní tlačítko se symbolem 

invalidního vozíku. Schody zvednou plošinu do bariéry zabraňující vyjetí z ní a ta je poté 

zablokována ve zvednuté poloze (obr. 1). Schody se posunou dolů do plošiny na DOLNÍ 

úrovni, poté se bariéra zabraňující vyjetí sníží na přístupovou úroveň. (Obr. 4). Vjeďte 

pozorně na plošinu (použijte brzdu invalidního vozíku), (obr. 5). Stiskněte "šipku nahoru" na 

ovládacím panelu a plošina se zvedne do HORNÍ úrovně poté, co krajnice se zvedla do 

bariéry zabraňující vyjetí. Vyjeďte opatrně z plošiny (obr. 6). 

 

 

 
 

Obr. 4: Krajnice se sníží na úroveň podlahy    Obr. 5: Najeďte na plošinu    Obr. 6: Vyjeďte z plošiny 
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10.3 Obsluha FlexStep V2 na plošině 

Použití výtahu jako výtahu pro invalidní vozíky se děje pomocí ovládacího panelu umístěného 

na zábradlí schodiště. Tento panel plošiny funguje pouze, když je FlexStep V2 ve stavu plošiny. 

Asistent může rovněž pustit plošinu nahoru nebo dolů za použití ovládacích panelů na stěně 

nebo pomocí dálkového ovladače. 

 

 Pokud chcete vyjet plošinou nahoru, stiskněte a přidržte tlačítko s “šipkou nahoru”, 

dokud se výtah nezastaví a dokud se některé dveře nebo bezpečnostní zábrana 

neotevřou.  

 Pokud chcete sjet plošinou dolů, stiskněte a přidržte tlačítko s “šipkou dolů”, dokud se 

výtah nezastaví a krajnice nesníží na úroveň podlahy.  

 

10.4 Návrat na schodiště a automatický návrat 

Aktivací tlačítka se symbolem schody se FlexStep V2 pohybuje do svého běžného stavu, 

kterým je schodiště. Pokud tlačítka obsluhy nebo infračervená čidla nejsou aktivována po asi 

60 sekund (standardní nastavení), FlexStep V2 se automaticky vrátí do běžného stavu, 

kterým je schodiště. (Během tohoto procesu se ozve zvuková výstraha (viz odstavec 10.7). 

Tuto funkci lze odpojit, pokud uživatel nechce, aby se výtah automaticky vrátil ke stavu 

schodiště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5 Nouzové zastavení 

Pokud by výtah provedl nezamýšlený pohyb, nebo pokud by ho bylo nutné zastavit, aby se 

zamezilo úrazu, stiskněte tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ.  

 

Pro vypnutí nouzového zastavení otočte tlačítkem ve směru hodinových ručiček, poté je 

systém připraven opět k provozu. 

 

10.6 Spínač ZAPNUTO/VYPNUTO 

FlexStep V2 je vybaven spínačem ZAPNUTO/VYPNUTO. Nachází se na základně ovládací 

skříně na pravé straně. Toto tlačítko se používá pro odpojení dodávky proudu do výtahu. 

Zvedací plošina nahoru 

Zvedací plošina  dolů 

 

Tlačítko nouzového 

zastavení 

 

Zvonek (doplňkové 

vybavení) 
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Pokud uživatel toto tlačítko vypne zároveň v době, kdy je aktivováno automatické nouzové 

zastavení, výtah je úplně vypnutý. 

 

 

 

Spínač ZAPNUTO/VYPNUTO se používá v párování bezdrátových stanic volání (viz odstavec 

13). Přívod proudu do výtahu je zapnut/vypnut aktivování spínače ZAPNUTO/VYPNUTO a 

tlačítka nouzového zastavení (viz odstavec 11.1 zálohování akumulátoru výtahu). Poté, co se 

přívod proudu opět dostane k výtahu (a tlačítko nouzového vypnutí je uvolněno), řídicí systém 

se znovu spustí (viz odstavec 11.2 kalibrace po výpadku proudu/nouzové zastavení). 

 

  

Spínač 

ZAPNUTO/V

YPNUTO 
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10.7 Zvukové výstrahy 

Pokud je na výtahu nainstalováno “mluvení”, bude aktivováno v případě výstrahy. Jinak zazní 

výstražný zvuk. 

 

Mluvení Činnost/výstraha  

Otevírání Bezpečnostní zábrana se otevírá.               

Zavírání Bezpečnostní zábrana se zavírá.              

Výtah je zablokován Výtah je zamknutý klíčovým vypínačem.          

Upozornění na stav 

akumulátoru 

Nízká hladina nabití akumulátoru. 
          

Vadný akumulátor – 

výtah nelze používat 

Akumulátor má vadu. 

Neadekvátní dodávka energie (viz odstavec 5 

Technické specifikace). 

  _    _     

Má se provést 

inspekce 

Zavolejte svému servisnímu technikovi: 

http://www.liftup.dk/en/distributors/ 
            

Výstraha přetížení Plošina je přetížena.   _    _     

Výstraha– něco je 

pod výtahem 

Odstraňte předmět pod výtahem, který brání 

pohybu výtahu dolů. 
_    _       

Výstraha– něco je na 

výtahu 

Změna z plošiny na schodiště není možná 

z důvodu že někdo/něco je pod plošinou. 
_    _         

Vyzvánění-vyzvánění-

vyzvánění 

Příjezd na horní/spodní úroveň. 
   

Vyzvánění-vyzvánění-

vyzvánění 

Plošina se změnila na schodiště. 
   

Výstraha – 

automatický provoz 

Výstraha, že výtah se změnil na schodiště. 
      

PÍP-PÍP-

PÍP…/zvuková 

signalizace/ 

Výtah je v procesu přeměny na schodiště. 

                                  

Dodávka proudu je 

přerušena – zapněte 

proud nebo 

stiskněte tlačítko 

nouzového zastavení 

Napojte se na přívod proudu, nebo aktivujte 

tlačítko nouzového zastavení za účelem vypnutí 

výtahu od proudu.            

Tlačítko nouzového 

zastavení stisknuto 

Červené tlačítko nouzového zastavení bylo 

stisknuto. Je nutné ho uvolnit, aby výtah mohl 

opět fungovat. 
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11. Obsluha 

Za běžných provozních podmínek musí být výtah vždy napojen na 230 V. Je velmi důležité, aby 

proud nebyl odpojen, nebo vypnut, protože dlouhodobý výpadek proudu (10-20 hodin) může vést 

k vybití akumulátorů, a z toho důvodu k neschopnosti provozu. Protože výtah nelze používat, 

dokud se akumulátory znovu nenabijí. Pokud dojde k přerušení dodávky proudu, ozve se zvuková 

výstraha (viz odstavec 10.7). 

 

11.1 Záložní akumulátory 

V případě, že dojde k výpadku proudu, nebo pokud je přívod proudu do řídicího systému 

z nějakého důvodu přerušen, tento systém se automaticky přepne do záložního režimu. To 

znamená, že systém bude pokračovat v činnosti zcela normálně, protože proud do výtahu bude 

dodáván ze záložního akumulátoru. Zvuková výstraha se rozezní v případě, že dojde k výpadku 

dodávky proudu. Tato zvuková výstraha ustane, jakmile se dodávka proudu do výtahu obnoví. 

Systém bude opět provozován v běžném provozním režimu. Nicméně pokud by nebylo možné 

ihned dodávku proudu obnovit a vy byste si přáli zvukovou výstrahu vypnout, stiskněte tlačítko 

nouzového zastavení. (Uvědomte si prosím, že nyní bude systém vyžadovat kalibraci – viz níže). 

 

Důležité!  Pokud byla přerušena dodávka proudu 230 V, a také bylo 

aktivováno tlačítko nouzového zastavení ve stejnou dobu, systém se automaticky 

přepne do “bezpečnostního režimu”, a poté bude vyžadovat kalibraci. (Viz níže). 

 

 

11.2 Kalibrace po nouzovém zastavení/výpadku proudu 

Výtah bude vyžadovat provedení kalibrace, pokud bylo aktivováno nouzové zastavení a přerušena 

dodávka proudu, nebo pokud systém zaregistroval nějaký jiný druh nepravidelnosti. Výtah 

automaticky přejde do zvláštního “bezpečnostního režimu”, který pouze dovolí snížit rychlost 

pohybu dolů.  

 

Důležité! Pokud zjistíte, že výtah nefunguje tak, jak jste očekávali, nebo že se 

zastaví po pouhých několika centimetrech, může to znamenat, že se vyskytly 

technické problémy, které vyžadují pozornost technicky kvalifikovaného 

personálu. Ohledně následné pomoci kontaktujte svého prodejce. 
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12. Údržba 

Výtah vyčistěte tak, že do vody s jemným saponátem/čisticím prostředkem namočíte hadr, 

který dobře vykroutíte a výtah hadrem vytřete. 

 

Důležité: Nepoužívejte pro čištění vysokotlaké trysky, ani nevyplachujte výtah 

přímo hadicí s vodou. Nepoužívejte na výtahu agresívní čisticí prostředky nebo 

jim podobné a vyhněte se soli nebo písku, které nesmí přijít do kontaktu 

s výtahem ve spojitosti se zimní údržbou. 

 

Všechny naolejované dřevěné povrchy musí být pravidelně udržovány (přibližně co 3 měsíce) 

pomocí dřevného oleje, aby se zajistila provozní životnost dřeva. Natírat podle potřeby. 

Pod výtahem pravidelně kontrolujte, zda se tam nenacházejí žádné listy, větve nebo jiné 

předměty, pokud ano, tak je odstraňte, abyste tak zajistili volný pohyb výtahu. 

Mechanická údržba výtahu se má běžně provádět pouze ve spojení s pravidelnými servisními 

inspekcemi. Ty musí provádět k tomu autorizovaný servisní technik. 

Pokud se objeví neočekávané chyby nebo nepříjemné zvuky, ihned kontaktujte svého prodejce. 

 

Dálkový ovladač (příslušenství) 

V dálkovém ovladači jsou nainstalovány dvě baterie. Aby byla zajištěna jeho spolehlivá 

funkce, vyměňujte baterie každých 6 měsíců. 

 

Jak vyměnit baterie:  

 

1. Uvolněte šroubek na zadní straně dálkového ovladače.  

2. Odstraňte zadní panel. 

3. Uvolněte šroubek držící baterie. 

4. Vyměňte baterie.  

5. Našroubujte zpět držák baterií. 

6. Připevněte zadní panel zpět za použití šroubku. 
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13. Jak spárovat vysílač a přijímač 

13.1 Dálkový ovladač a přijímač 

Vysílač a přijímač musí být vždy spárovány, aby mohly fungovat. 

Přijímač nebude reagovat na vysílač, který není s ním spárovaný. 

Přijímač může být spárovaný až s 20 vysílači.  

Vysílač může být spárovaný s několika přijímači, je-li to potřebné. 

Když je přijímač zapnut (viz odstavec 10.6) Stav RF /rádiové frekvence/ začne blikat v rozvodné 

skříni po dobu 2 minut. Nebo dokud není spárován s vysílačem. 

 

 

Jak resetovat vysílač a přijímač 

 

Pro resetování dálkového ovladače, aby nebyl již spárován, postupujte následovně: 

 

Stiskněte současně tlačítka NAHORU (↑) a DOLŮ (↓) a držte je stisknuta přibližně po dobu 5 

sekund, dokud kontrolka LED na dálkovém ovladači nezačne pomalu blikat.  

Dálkový ovladač je nyní v instalačním režimu po dobu 2 minut. 

Proveďte následující krok během 2 minut: 

 

Stiskněte: NAHORU(↑), NAHORU↑), DOLŮ(↓), DOLŮ(↓), NAHORU(↑), DOLŮ(↓), 

NAHORU(↑), DOLŮ(↓) 

Jak resetovat přijímač 

 

Přijímač zapněte. 

Spojení nakrátko JP1-1 na destičce rozvodné skříně. 

Když kontrolka LED začne rychle blikat, přijímač byl resetován. 

Pokud by kontrolka LED neblikala rychle, znamená to, že nebyl resetován žádný přijímač. 

1. Postarejte se o to, aby byl systém pod proudem. Stiskněte 

tlačítko nouzového zastavení a vypněte spínač zapnutí/vypnutí 

na straně výtahu (viz odstavec 10.6).  

2. Stiskněte zároveň tlačítka NAHORU (↑) a DOLŮ (↓) na 

dálkovém ovladači a držte je stisknuta přibližně po dobu 5 

vteřin, dokud nezačne kontrolka LED na ovladači pomalu 

blikat. Dálkový ovladač je nyní v instalačním režimu po dobu 2 

minut. 

3. Během těchto 2 minut uvolněte červené tlačítko nouzového 

zastavení na výtahu tak, že ho otočíte ve směru hodinových 

ručiček. 

4. Když kontrolka LED na dálkovém ovladači přestane blikat, je 

spárována s výtahem. 

5. Vyzkoušejte systém, abyste se ujistili, že párování proběhlo 

správně; pokud ne, opakujte kroky 1-5 uvedené výše. 

Pokud potřebujete spárovat několik dálkových ovladačů k 

přijímači, opakujte bod 2 výše. 

6. Zapněte spínač zapnuto/vypnuto na straně výtahu. 
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13.2 Bezdrátová volací stanice a přijímač 

Vysílač a přijímač musí být vždy spárovány, aby fungovaly. 

Přijímač nebude reagovat na vysílač, který s ním nebyl spárován. 

Přijímač může být spárován až s 20 vysílači.  

Vysílač může být spárován s několika přijímači, je-li to potřebné. 

Pokud je přijímač zapnut (viz odstavec 10.6), stav RF /rádiové frekvence/ ve spojení 

s rozvodnou skříní začne blikat po dobu 2 minut. Nebo dokud není spárován s vysílačem. 

 

 

  

Jak resetovat vysílač a přijímač 

 

Pro resetování volací stanice, aby nebyla již spárována s určitým výtahem, postupujte 

následovně: 

 

Nastavte přepínač S4 #1 na ZAPNUTO a stiskněte kontakt nebo spojte (↑) nebo (↓) použitím 

kovového předmětu. Kontrolka LED na volací stanici bude rychle blikat. 

Párování s přijímačem bylo nyní vymazáno. 

Vraťte přepínač S4 #1 do polohy vypnuto. 

 

Jak resetovat přijímač 

 

Přijímač zapněte. 

Spojení nakrátko JP1-1 na destičce rozvodné skříně. 

Když kontrolka LED začne rychle blikat, přijímač byl resetován. 

Pokud by kontrolka Led neblikala rychle, znamená to, že nebyl resetován žádný přijímač. 

1. Postarejte se, aby byl systém pod proudem. Stiskněte 

tlačítko nouzového zastavení a vypněte spínač 

zapnutí/vypnutí na straně výtahu (viz odstavec 10.6). 

2. Dálkově ovládaná volací stanice namontovaná na stěně: 

Nastavte přepínač S4 #2 na ZAPNUTO a stiskněte kontakt 

nebo spojení na krátko (↑) nebo (↓) použitím kovového 

předmětu. Kontrolka LED na volací stanici začne pomalu 

blikat. Volací stanice je nyní v instalačním režimu po dobu 2 

minut.  

Vraťte S4 #2 do jeho počáteční polohy (vypnuto). 

3. Během těchto 2 minut uvolněte červené tlačítko nouzového 

zastavení na výtahu tak, že ho otočíte ve směru hodinových 

ručiček. 

4. Kontrolka LED a volací stanici je spárována s výtahem, 

pokud přestane blikat. 

5. Vyzkoušejte systém, abyste se ujistili, že párování proběhlo 

správně; pokud ne, opakujte kroky 1-5 uvedené výše. 

Pokud potřebujete spárovat několik volacích stanic 

k přijímači, opakujte body 2-6 uvedené výše. 

6. Zapněte spínač zapnuto/vypnuto na straně výtahu. 
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14. Instalace a předání 

 

Po instalaci je nutné vyplnit formulář uvedený níže. 

 

 

Zákazník:   Výrobek:   

Adresa: Typové číslo výrobku:  

Poštovní směrovací číslo:  Výrobní číslo:  

Telefonní číslo: Datum instalace:  

Souhlas zákazníka s instalací: Instalaci provedl: 

 

Kontrolní seznam: 

Č. Popis 
Zkontrolo-

váno 
Komentář 

1 Testování společně se zákazníkem   

2 Nouzové zastavení   

3 Funkčnost zábrany/dveří   

4 Prohlédnutí návodu k použití   

5 

Předvedení bezpečnostního prvek 

proti přimáčknutí, včetně zvukové 

výstrahy 
  

6 Přetížení.   

7 Funkce krajnice (spínač)   

8 
230 V pro řídicí systém (nesmí být 

vypnuto)   

9 
Jakákoliv změna baterie v dálkovém 

ovladači.   

10 

Pro venkovní výtahy: Pokyny pro 

manipulaci v náročných okolních 

podmínkách (solení za zimního počasí 

apod.). 

  

11    

12    

13    

14    
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15. Kontrolní seznam údržby 

Jako výrobce doporučujeme kromě obecné údržby popsané v odstavci 12 provádět i rutinní 

inspekce minimálně co 6 měsíců a to k tomu autorizovaným servisním technikem. Prodejce, od 

kterého jste zakoupili tento výrobek, vám tento servis nabídne, avšak jestli si přejete využít 

služeb jiného dodavatele servisu, tak majitel výtahu je zodpovědný za zajištění toho, aby 

vybraný servisní technik měl kvalifikaci pro servis na dotyčném výrobku.  

(Viz také: http://www.liftup.dk/en/distributors/ je-li to potřebné). 

 

Z bezpečnostních důvodů je velmi důležité, aby tyto inspekce byly prováděny, protože 

vynechané nebo nesprávně provedené inspekce mohou vést ke zranění osob. 

 

Důležité! Před prováděním servisu na výtahu je nutné aktivovat tlačítko 

nouzového vypnutí. To je nutné proto, aby se zamezilo náhodnému spuštění 

provozu. Servisní technik je odpovědný za obsluhu nouzového zastavení před 

započetím servisních prací.  

 

Dobře si zapamatujte. Není dostatečné odpojit dodávku 230 V proudu, protože systém je 

vybaven záložním akumulátorem. 

 

Kontrolní formulář, podobně jak je uvedeno níže, musí být vyplněn při každé inspekci.  Tento 

formulář musí vyplnit společnost, která se smluvně zavázala provést servisní práce.  

 

  

http://www.liftup.dk/en/distributors/
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Servisní zpráva – FlexStep V2 
 

Placenou servisní návštěvu 

provedl:  

 

         

 Uživatel/adresa 

instalace 

Zákazník/Dodavat

el 

Vlastník/Obec 

Jméno/společ-nost    

Adresa    

PSČ    

Telefon    

Kontaktní osoba    

Telefon    

EAN/GLN 

(Evropský systém číslování 

zboží/Globální lokalizační číslo) 

    

 

Výrobek   Úroveň servisu 

Typové č. výrobku    Současná smlouva není dvakrát za rok 

Výrobní č.    

Datum instalace   Dohodnuté datum pro servisní návštěvu  

Datum naposledy 

provedeného servisu 

  Návštěva byla dohodnuta  

 

Kontrolní seznam 

 Kontrola pojistných kroužků na schodnicích  Kontrola přichycení vodicích kolejnic 

 Utažení závěsu krajnice  Kontrola zvukové výstrahy 

 Ovládací panely  Kontrola motoru krajnice poslechem 

 Kontakt nouzového zastavení  Kontrola tření na krajnici 

 Označení nákladu  Přítlačné desky 

 Kontrola ovladačů poslechem  Umístění návodu k použití poblíž výtahu 

 Kontrola zátěže ovládačů  Kontrola bezpečnostní zábrany 

 Bezpečnost pomocí infračervených čidel: 

- Horní 

- Dolní 

 Zpráva v servisním deníku zápisů (log book) 

zákazníka 

  

 

 

Instalované náhradní díly 

Č. 

součástky 

Množství Popis Cena za ks Cena 

     

  Servis/inspekce   

  Hodiny servisního údržbáře   

  Ujetá vzdálenost (km)   

Ostatní poznámky: 

 

Servisní údržbář  
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16. Servisní deník zápisů (log book) 

Tento formulář (jak je uvedeno níže) musí být vyplněn po každé inspekci. 

Servisní deník zápisů (log book) musí být uchováván u výtahu. 

 

Zákazník:  Výrobek:   

Adresa:  Typové č. výrobku:  

PSČ:  Výrobní č.: 

Telefonní č.:  Datum instalace:  

Kontaktní osoba:  Telefonní č.: Instalaci provedl: 

Údaje o instalaci: Výtah: Schody:  Proud:  Překročení 

časového limitu 

schodiště: 

 

Č. Datum: Poznámky: Podpis: 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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17. Náhradní součástky 

Je důležité používat pouze originální náhradní součástky. Náhradní součástky smí vyměňovat 

pouze kvalifikovaný servisní technik. 

 

Použití neoriginálních náhradních součástek může vést k zániku záruky výrobce. Kromě toho 

může dojít k ohrožení bezpečnosti výrobku, což může znamenat ohrožení bezpečnosti osob. 

 

Náhradní 

součástka č. Popis 

103332 Spare part package - FlexStep V2 

100338 Micro Switch - Safety system - V4L IP67  

100339 Emergency Stop Button 

100413 Spring for ramp lock. 

101139 Timing belt 

102352 Control Board for FlexStep V2 

102726 Print for connection box FS V2/EL X 

102744 Motor for barrier, FS2 

102759 POM guide for stairs/wall profile 

102766 Brush for wall profile 

102768 Spring for safety barrier contact 

102769 Print for safety barrier contact 

102890 Battery 12V 5Ah LiFePo4 Raizer / FlexStep V2 

103008 IR Safety RX board - FlexStep V2 

103009 IR Safety TX board - FlexStep V2 

103011 IR Termination board - FlexStep V2 

103033 Plastic washer for steps, FS2 

103080 Power supply unit 36 V 

103090 Circlip for steps, FS2 

103091 E-chain for FS2 

103092 Mounting bracket for E-chain 

103094 Motor for ramp FS2 

103108 Complete spindle unit with motor 

103289 Push button, FS2, arrow, outdoor 

103290 Push button, FS2, bell, outdoor 

103333 Programming Cable FS2 
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18. Demontáž 

Aby byla zajištěna správná demontáž pro jakékoliv opětovné použití při jiné instalaci, 

doporučujeme povolat k demontáži autorizovaného servisního technika. Ohledně pomoci 

týkající se demontáže kontaktujte svého prodejce. 

 

Mějte na paměti, že může vzniknout riziko převrhnutí, když dojde k oddělení Flex Step V2 od 

stavby. 

 

 

19. Likvidace 

Je povinností majitele zlikvidovat výrobek v souladu s platnými předpisy v době likvidace. 

Dejte prosím zvláště pozor na to, že řídicí jednotka obsahuje akumulátory, které musí být 

zlikvidovány zvlášť. 

 

Zvažte, zda nepožádáte svého prodejce o radu, jak výrobek správně zlikvidovat. 

 

 

20. Právo na reklamaci 

Právo na reklamaci zahrnuje kdykoliv aplikovatelná pravidla reklamace týkající se práva na 

reklamaci. Přečtěte si prosím více o této problematice v prodejních a dodavatelských 

podmínkách na: http://www.liftup.dk/en/about-liftup/general-conditions/. 

 

Dobře si zapamatujte: Pokud nejsou prováděny předepsané inspekce, může dojít ke ztrátě 

práva na reklamaci.   

Pokud uvedené inspekce neprovedete, může tím být vážně ohrožena bezpečnost výrobku. Je 

na zákazníkovi, aby vždy zajistil dodržení předepsaných servisních inspekcí. Srovnej Prováděcí 

nařízení 1109 §14 dánského úřadu pro bezpečnost práce. 

 

 

 

 

 

Přejeme spokojenost při užívání vašeho 

nového FlexStep V2! 

 

S přátelským pozdravem 

 Liftup A/S 


