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1. Voorwoord
Proficiat met uw aankoop van uw nieuwe rolstoellift.
Dit is een originele gebruikershandleiding voor uw nieuwe HDN-lift.
Het is belangrijk dat u deze handleiding doorneemt alvorens de lift te gebruiken.
De opstelling en installatie MOET worden uitgevoerd door een gekwalificeerde
onderhoudstechnicus van Liftup, om een correcte montage te garanderen.
Een onjuiste montage kan leiden tot onbedoelde gevaarlijke elementen.
De HDN-lift is een nieuwe en innovatieve lift voor rolstoelgebruikers.
De oplossing biedt een elegant ontwerp in combinatie met een stevige constructie, die kan
worden aangepast aan de omgeving van de lift. De lift is plaatsbesparend; er is geen ruimte
nodig voor lange oprijhellingen en dergelijke. De vloer wordt rustig en keurig verhoogd en
verlaagd, wat rolstoelgebruikers en personen met beperkte mobiliteit toegang biedt tot twee
niveaus.
De lift wordt eenvoudig bediend via bedieningspanelen tegen de muur of door middel van een
stijlvolle afstandsbediening.
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2. EU-conformiteitsverklaring
Machinerichtlijn 2006/42/EG
Producent:

Liftup A/S

Adres:

Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Denemarken

Telefoonnr.:

+45 9686 3020

verklaart hierbij dat:
Toestel
HDN-lift
Verborgen en verlaagbare lift voor rolstoelgebruikers en personen met beperkte mobiliteit
Jaar:

2012

conform is aan de voornaamste gezondheids- en veiligheidsvereisten van de
machinerichtlijn:
Het volgende is gebruikt bij de beoordeling:
ISO

9386- 1: 2000 Aangedreven hefplateaus

Conform de EU-richtlijn 2004/108/EU van 15 december 2004 over de harmonisatie
van de wetten van de lidstaten met betrekking tot elektromagnetische
compatibiliteit.
Directeur
_________________

Flemming Eriksen
_______________________

Titel

Naam

Liftup A/S, Hagensvej 21, DK-9530 Støvring
________________________________________
Plaats

01/13/2012
___________________
Datum

_____________________________
Handtekening
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3. Type certificaat

KOPIE VAN CE-MARKERING
HIER INGEVOEGD
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4. Gebruiksvoorwaarden
Deze lift is uitsluitend bedoeld voor gebruik door rolstoelgebruikers en personen met
beperkte mobiliteit.
De max. belasting is 400 kg, gelijk verdeeld over de lift en max. 2 personen. Het modeltype en
de max. belasting kunnen ook worden afgelezen van de CE-markering die intern is bevestigd
op de randen.
Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens de lift te gebruiken.
De lift mag NIET worden gebruikt voor goederentransport; er mogen geen beladen pallets of
andere zware lasten op de lift worden geplaatst.
De eigenaar van de lift is verplicht om deze te onderhouden volgens de onderhoudsgids in deel
12.
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5. Technische specificaties
Voorbeeld:

Technische specificaties:
Vermogen:
Grootte platform:
Eigen gewicht:
Schachtdiepte:
Lifthoogte:
Liftcapaciteit:
Liftsnelheid:
Geluidsniveau:
Goedkeuring:

230 V/50 Hz/min. 10A
1400 x 900/1000/1100 mm.
ongeveer 110 kg.
350 mm.
0 - 500 mm.
400 kg
20 mm/sec.
< 70 dB
Machinerichtlijn DS/EN 2006-42

Bedrijfscyclus:

2 min. / 18 min
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6. Veiligheidsinstructies
6.1

Installatie en onderhoud

Probeer uw HDN-lift niet zelf te installeren of te onderhouden.
Dit MOET worden uitgevoerd door een bevoegde* onderhoudstechnicus.
Verwijder de bescherming of de veiligheidspanelen NIET. Dit kan leiden tot persoonlijke
letsels.

6.2

Onbedoelde bewegingen HDN-lift

Als er zich tijdens het gebruik van uw HDN-lift bewegingen of gebeurtenissen voordoen die
niet zijn beschreven in deze handleiding, stopt u de eenheid en zorgt u voor technische
bijstand.
Als het platform van uw HDN-lift niet horizontaal blijft kan er een mechanisch defect zijn
opgetreden. Zorg voor technische bijstand.
Als de eenheid niet stopt op gelijke hoogte met de vloer van de onderste en bovenste
verdieping, moet de lift mogelijk worden geijkt. Doe dit door het platform naar beneden te
drukken, gelijk met het vloerniveau, en de knop 'Naar beneden' gedurende 5 seconden
ingedrukt te houden.
Als het probleem zich blijft voordoen, zorgt u voor technische bijstand.

6.3

Liftbewegingen

De ruimte onder de lift moet vrij zijn van voorwerpen die de neerwaartse beweging van de lift
kunnen hinderen. Anders kan de lift niet dalen naar het laagste niveau en bijgevolg niet worden
gebruikt als lift voor rolstoelgebruikers. Onder normale omstandigheden kunnen er geen
voorwerpen onder de lift terechtkomen, aangezien de toegang volledig is afgesloten.

6.4

Voorkom persoonlijke letsels

Om persoonlijke letsels te voorkomen is het NIET toegestaan om de HDN-lift te gebruiken
wanneer iemand of iets het risico loopt te worden verwond door verplettering, snijden, vallen,
uitschuiven en dergelijke.
De operator zal in de mate van het mogelijke verzekeren dat de lift kan bewegen zonder
iemand of iets gevaar loopt.
Wees extra voorzichtig wanneer er zich kleine kinderen en gehandicapte personen op of nabij
de lift bevinden, want deze personen zijn niet altijd in staat om de mogelijke gevolgen van de
liftbewegingen te voorzien.

6.5

Overbelasting van de lift

Om materiële schade door overbelasting te voorkomen (max. 400 kg, gelijkmatig verdeeld), is
uw HDN-lift uitgerust met een overbelastingsbeveiliging, die de lift stopt in het geval van
overbelasting.
In dergelijke gevallen laat u de lift dalen om deze te verlaten.
*Hebben een product- en onderhoudscursus gevolgd bij Liftup.
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7. Persoonlijke veiligheid
De HDN-lift is uitgerust met verschillende veiligheidsvoorzieningen die verzekeren dat de
gebruiker en andere personen geen verwondingen oplopen bij het gebruik van de lift.
Veiligheidspanelen tegen
verpletteren/tegen afrollen

7.1

Anti-verplettering

De HDN-lift is uitgerust met beveiligingsranden aan alle open zijden, die personen beschermen
tegen verplettering.
Verwijder deze randen niet. Dit kan leiden tot persoonlijke letsels.
Merk ook op dat de randen werken als barrières, d.w.z. dat wanneer de lift stijgt, allereerst de
randen 100 mm stijgen alvorens de lift in beweging komt.

7.2

Voorkom persoonlijke letsels
-

Om persoonlijke letsels te voorkomen is het NIET toegestaan om de HDN-lift te
gebruiken wanneer iemand of iets het risico loopt te worden verwond door
verplettering, snijden, vallen, uitschuiven en dergelijke.

-

Het is belangrijk dat de operator verzekert dat de lift kan bewegen zonder dat iemand
of iets gevaar loopt.

-

Wees extra voorzichtig wanneer er zich kleine kinderen en gehandicapte personen
op of nabij de lift bevinden, want deze personen zijn niet altijd in staat om de
mogelijke gevolgen van de liftbewegingen te voorzien.

-

Probeer nooit een lading op de lift te plaatsen die zwaarder is dan de maximale
belasting (400 kg) die is aangegeven op het label.
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7.3

Barrières

Wanneer de lift in de stand "Naar boven" wordt gezet zullen eerst de veiligheidsbarrières
stijgen en vergrendelen alvorens de lift begint te bewegen. Deze randen werken nu als
barrières.
Wanneer de lift in de stand "Naar beneden" wordt gezet zullen de veiligheidsbarrières
automatisch zakken en vervolgens kunnen de personen afstappen.

Vlakke vloer, klaar voor op- en afrolle

7.4

Veiligheidsranden in opstaande positie

Lift omhoog, klaar voor afrollen

Hanteren

De lift wordt doorgaans geleverd door uw dealer, die ook zorgt voor de installatie.
Probeer de lift niet manueel te verplaatsen; dit kan leiden tot permanente verwondingen. Het
product moet worden verplaatst en gehanteerd met geschikte liftapparatuur (palletheftruck,
rolplateau of dergelijke).
Stel de lift niet bloot aan zware schokken want dit kan de werking beïnvloeden.
Houd de bijhorende afstandsbediening* droog en stel ze niet bloot aan zware klappen, zoals
door ze te gooien. De lift mag enkel worden gereinigd met een goed uitgewrongen doek.
Gebruik nooit een hogedrukreiniger of tuinslang om de lift te reinigen; dit kan het product
beschadigen.

* optioneel

Liftup A/S Hagensvej 21| DK-9530 Støvring | Denemarken | T: +45 96 86 30 20 | M: mail@liftup.dk | www.liftup.dk | CVR DK-1015 3964

GEBRUIKERSHANDLEIDING - HDN - NL VERSIE 1.3

8. Werking
De list beschikt over een zogenoemde "dodemansbediening". Dit wil zeggen dat de knoppen
ingedrukt moeten worden gehouden tijdens de volledige beweging.
De lift werkt als de gebruiker deze roept door op een van de knoppen op de muur te
drukken, of door de meegeleverde afstandsbediening te gebruiken.
Wanneer de gebruiker zich op de lift bevindt wordt deze bediend vanaf het paneel bij de lift,
waar men kan kiezen om naar een hoger of lager niveau te gaan.

9. Montage
De lift moet worden geïnstalleerd door een bevoegde onderhoudstechnicus.
Probeer uw HDN-lift niet te vervoeren, te demonteren of te herstellen.
Dit MOET worden uitgevoerd door een bevoegde onderhoudstechnicus.
Een onjuiste montage kan risico's genereren voor de persoonlijke veiligheid van de gebruiker.
Liftup verwerpt elke aansprakelijkheid als de montage en installatie niet zijn uitgevoerd door
een bevoegde onderhoudstechnicus.
Voor meer informatie over of materialen voor de montage, neemt u contact op met uw
dealer.

10. Opstarten
De controle-eenheid van de lift moet altijd worden aangesloten op een 230 V-stopcontact en
worden ingeschakeld.
Normaal gezien staat de lift in constante stand-by-modus; dit wil zeggen dat de lift klaar is voor
gebruik van zodra een van de bedieningsknoppen wordt ingedrukt.

* Optioneel
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11. Gebruik
11.1 Dagelijks gebruik
De HDN-lift wordt bediend met de twee bedieningspanelen die zich respectievelijk bovenaan
en onderaan de lift bevinden, een knoppenpaneel naast de lift of met behulp van de
afstandsbediening*. De afstandsbediening kan worden gebruikt als vervanging van of aanvulling
op de knoppenpanelen die tegen de wand zijn bevestigd.

Lift naar boven of
beneden roepen
Afb. 1

* Optioneel

Fjernbetjening

11.2 De HDN-lift bedienen vanaf het BOVENSTE niveau
Om de HDN-lift naar het BOVENSTE niveau te roepen, houdt u de knop boven de lift
ingedrukt.
De lift start met het opzetten van de veiligheidsranden en beweegt vervolgens naar het
bovenste niveau. Denk eraan om de drukknop ingedrukt te houden, want de lift zal
automatisch stoppen wanneer de knop wordt losgelaten.
De lift stopt automatisch wanneer ze het bovenste niveau bereikt. Nu kan de gebruiker zich op
de lift begeven.

HDN-lift klaar voor gebruik op het bovenste
niveau
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11.3 De HDN-lift bedienen vanaf het ONDERSTE niveau
Als de lift zich nog niet op het onderste niveau bevindt, roept u hem als volgt:
Om de HDN-lift naar het ONDERSTE niveau te roepen, houdt u de knop onder de lift
ingedrukt.
De lift begint naar het onderste niveau te bewegen. Wanneer dit niveau is bereikt, zullen de
veiligheidsranden naar beneden zakken. Wanneer de veiligheidsranden volledig beneden zijn en
gelijk zijn met de vloer, stopt de lift automatisch en kan ze worden gebruikt.
Denk eraan om de drukknop ingedrukt te houden, want de lift zal automatisch stoppen
wanneer de knop wordt losgelaten.

HDN-lift klaar voor gebruik op het onderste
niveau

11.4 De HDN-lift bedienen wanneer de gebruiker er op staat
Gebruik van de lift als een rolstoellift door gebruik van de
gebruik van de afstandsbediening*.
-

knop naast de lift of door

Om de lift te laten stijgen, drukt u op de bovenste knop en houdt u deze ingedrukt tot
de lift stopt.
Om de lift te laten dalen drukt u op de onderste knop en houdt u deze ingedrukt tot
deze stopt en de veiligheidsbarrières volledig naar beneden zijn.

* Optioneel
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12. Gebruik
Onder normale bedieningsomstandigheden moet de lift altijd zijn aangesloten op een stopcontact
met 230 V.
De lift staat in stand-by-modus wanneer deze niet wordt gebruikt en zal altijd klaar zijn voor
gebruik.

BELANGRIJK!
Als u opmerkt dat de lift niet correct werkt of stopt na enkele centimeters, kunnen er
technische problemen zijn opgetreden die moeten worden hersteld door een technisch
bevoegd persoon. Neem contact op met uw dealer voor verdere hulp.
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13. Onderhoud
13.1 Schoonmaken:
De lift mag enkel worden gereinigd met een goed uitgewrongen doek.
Gebruik GEEN hogedrukreiniger of tuinslang om de lift te poetsen.

13.2 Mechanisch onderhoud
Het mechanisch onderhoud van de lift zal normaal gezien enkel worden uitgevoerd in
combinatie met de regelmatige onderhoudsinspectie. Dit onderhoud moet 2/4 keer per jaar
worden uitgevoerd door een bevoegde onderhoudstechnicus, afhankelijk of de lift zich binnen
of buiten bevindt.
Neem onmiddellijk contact op met uw dealer als er onverwachte fouten of schurende geluiden
optreden.

13.3 Afstandsbediening (toebehoren)
Er bevinden zich twee batterijen in de afstandsbediening. Om een betrouwbare werking te
verzekeren, vervangt u de batterijen om de 6 maanden. Om de batterijen te vervangen,
volgt u de volgende stappen:
1. Draai de schroef aan de achterkant van de afstandsbediening los
2. Verwijder het paneel
3. Draai de schroef die de batterijen op hun plaats houdt, los
4. Vervang de batterijen
5. Plaats de batterijhouder terug
6. Plaats het paneel terug en test
Voor de afstandsbediening wordt gebruik gemaakt van 2 AAA-batterijen.
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14. Installatie en oplevering
Voorbeeld:
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15. Onderhoudschecklist
Naast het algemene onderhoud beschreven in hoofdstuk 12 bevelen we als producent aan om
elke zes maanden routinematig onderhoud te laten uitvoeren door een bevoegde
onderhoudstechnicus. De dealer waarvan u het product hebt gekocht, biedt deze service aan.
Het staat u echter vrij om een andere serviceprovider in te schakelen. De eigenaar van de lift
moet ervoor zorgen dat de gekozen onderhoudstechnicus is gekwalificeerd om deze taak uit
te voeren. Om veiligheidsredenen is het erg belangrijk dat deze keuringen worden uitgevoerd.
Als deze niet of niet goed gebeuren, kunnen personen gewond raken.
BELANGRIJK
Voor de lift wordt gekeurd (of onder de lift inspecties worden uitgevoerd) MOET de lift
spanningsloos worden gebracht (door de stroom uit te schakelen) om te voorkomen dat deze
per ongeluk wordt ingeschakeld.
Het is de verantwoordelijkheid van de onderhoudstechnicus om deze opdracht uit te voeren
voor het begin van elke andere onderhoudsopdracht.
Opgelet! Het is niet voldoende om de netstroom te onderbreken. De lift is uitgevoerd met
een noodstroomvoorziening.
Voorbeeld:
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16. Onderhoudslogboek
Dit formulier moet na elke inspectie worden ingevuld.
Voorbeeld:
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17. Reserveonderdelen
Gebruik altijd originele onderdelen. Onderdelen mogen alleen worden vervangen door een
gekwalificeerde onderhoudstechnicus.
Indien andere onderdelen worden gekozen dan deze die zijn voorgeschreven, vervalt de
garantie en zal Liftup automatisch geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot
de productveiligheid.

Onderdeelnr. Omschrijving
101423
40x40xØ16 mm. bush
101804
Adjusting screw ø 50, for HDN (for bottom frame)
101998
Adjusting screw ø 30, for HDN (for top frame)
101422
Sliding Block for scissor lift
102642
Actuator for HDN
102643
Control unit for HDN
102791
Remote Control - HDN, Receiver unit for act. 102643, 868 MHz
101604
Remote Control - Transm. unit, Handheld, Easylift/HDN, 868M
101809
Call Station, HDN wireless, 2 way
102206
Call station HDN, 2 way

101423

101804

102642

101998

101422

102643
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18. Elektrisch schema
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19. Demonteren
Om een correcte demontage te verzekeren voor enig hergebruik in een andere installatie,
raden we aan om dit werk te laten uitvoeren door een bevoegde onderhoudstechnicus. Neem
contact op met uw dealer voor hulp bij het demonteren.
Merk op dat er een risico op verplettering bestaat wanneer de HDN-lift uit het gebouw wordt
verwijderd en de sax-eenheid manueel wordt opgetild.

20. Verwijdering
Het is de plicht van de eigenaar om het product te verwijderen in overeenkomst met de op
dat ogenblik geldende wetgeving.
Neem contact op met uw dealer voor hulp bij de verwijdering.

21. Garantie
De garantie is geldig in overeenstemming met de op dat ogenblik geldende wetgeving. Lees
hierover meer in de verkoop- en leveringsvoorwaarden.
De garantie is enkel van toepassing als aan de voorgeschreven onderhoudsinspecties is voldaan.
Als de klant de voorgeschreven onderhoudsinspecties opzegt, kan Liftup niet meer
aansprakelijk worden gesteld voor de veiligheid van het product.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat de lift op elk ogenblik voldoet aan de geldende
wetgevingen betreffende veiligheid.

Veel plezier met uw nieuwe HDN-lift!
Met vriendelijke groeten, Liftup
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