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1. Forord 

 

 

 

 

 

Til lykke med din nye FlexStep V2 kørestolslift – en æstetisk og innovativ 2-i-1 løsning, som både 

er en almindelig trappe og en sofistikeret kørestolslift – til brug i hjemmet, på kontoret og andre 

steder.  

 

Dette er en original brugermanual til din nye FlexStep V2. I det efterfølgende anvender vi be-

tegnelsen FlexStep for FlexStep V2, hvis ikke andet specifikt er anført 

 

 
Det er vigtigt at gennemlæse denne vejledning, før liften tages i brug 

 

Opstilling og installation SKAL foretages af en af Liftup uddannet servicetekniker for at sikre 

korrekt montage. Evt. forkert montage kan forårsage utilsigtede faremomenter. 

 

Service og vedligehold skal udføres i overensstemmelse med Liftups retningslinjer og gældende 

lovgivning med hensyn til serviceintervaller. 

 

FlexStep er en elegant kombination af en normal trappe og en kørestolslift, der let giver køre-

stolsbrugere og gangbesværede adgang imellem to niveauer.  

 

I denne brugermanual omtales ”FlexStep V2” i funktionen som kørestolslift som 

”lift”. 

 

Liften betjenes enkelt via betjeningspaneler monteret på væggen, på liften eller via en fjern-

betjening (ekstraudstyr). 
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2. EF-overensstemmelseserklæring 

 

 Maskindirektivet 2006/42/EF 
 

 

Fabrikant: Liftup A/S 

Adresse: Hagensvej 21, DK-9530 Støvring 

Telefon: +45 9686 3020 

 

erklærer hermed, at: 

 

Udstyr:  FlexStep V2 
 Kombinationstrappelift til kørestolsbrugere og gangbesværede 

 

År: 2019 

 

er i overensstemmelse med Væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav fra Direktiv 

2006/42/EF om maskiner, Maskindirektivet 

 

Udstyret er derudover i overensstemmelse med:  

 

EMC-direktivet 2014/30/EU 

RoHS-direktivet  2011/65/EU 

Radioudstyrsdirektivet (RED) 2014/53/EU  

 

Udstyret overholder relevante krav fra følgende standarder: 

 

ISO 9386-1:2000  Power-operated lifting platforms for persons with impaired 

mobility 

DS/EN 60204-1  Elektrisk udstyr på maskiner 

DS/EN 13849-1 og -2  Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer 

 

 

 

Adm. direktør/CEO  Søren Elisiussen 

Stilling  Navn 

   

Liftup A/S, Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Danmark 

Sted 

   

15. juli 2019   

Dato  Underskrift 
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3. Mærkning af udstyret 
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4. Brugsbetingelser 

 

 

Som lift er FlexStep udelukkende til brug for kørestolsbrugere eller gangbesværede personer. 

Max. belastning er 400 kg eller max. 2 personer jævnt fordelt på platformen. 

 

 
Denne brugermanual skal gennemlæses grundigt før ibrugtagning 

 

 

VIGTIGT! Platformen må IKKE bruges til varetransport, der må ikke køres paller 

med gods eller anden form for svær last ind på den. 

 

 

VIGTIGT! Der må ikke befinde sig personer på FlexStep, når den transformerer sig 

til og fra trappe. 

 

 

VIGTIGT! Ejeren af liften er forpligtet til at vedligeholde den iht. vedligeholdelses-

vejledningen i afsnit 12. 

 

 

Bortskaf ikke batterier eller elektrisk og elektronisk udstyr sammen med usorteret 

husholdningsaffald. Ved bortskaffelse skal lokale bestemmelser og forskrifter overhol-

des. 

 

 

Max. belastning er 400 kg eller max. 2 personer jævnt fordelt 

på platformen. 

 

Hvis liften er offentligt tilgængelig, er ejeren også forpligtet til at sikre, at lovpligtige eftersyn 

udføres med korrekte intervaller, og at nødvendigt sikkerhedsudstyr er til rådighed. 
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5. Tekniske specifikationer 

Alle måltegninger for 2+1, 2+2, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 og 6 trins FlexStep V2 i standard bredder ligger 

tilgængeligt på https://www.liftup.dk/da/produkter/flexstep 

 

Tekniske specifikationer: 

El-forsyning:  110 - 240V / 50 Hz (1,1A) Max: 90w, Standby < 6w 

Løftekapacitet:  400 kg eller 2 personer 

Løftehøjde:  0 – 1250 mm. 

Platform str.: 

 Indvendige mål: B 700/800/900/1000 mm - L 900 mm - 1800 mm  

 Udvendige mål: B 930 – 1230 mm - L 1095 - 2010 mm 

Egenvægt:  125 - 205 kg 

Støjniveau:  < 70 dB 

Vand og støv:  >50V: IP67 (Power Supply) / <50V: IP23 / <10V: IPxx  

Hastighed/temp.: °C mm/sek. 

 +40˚C  -   +5˚C 40 mm 

 +5˚C  -  -10˚C 20 mm 

 -10˚C  -  -20˚C 10 mm 

 Max. 200 kg -20˚C  -  -25˚C 10 mm 

Godkendelse:  Maskindirektivet 2006/42/EF 

Duty Cycle:  2 min. / 5 min.  

Batterikapacitet: 30 cyklusser 25 ˚C. Fuld opladning = 5 timer 

Afladet batteri:  10 min. opladning = 1 tur 
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Alle radiokomponenter opfylder følgende standarder: 

EU 2014/53/EU, Direktiv for radioudstyr og apparater (RED) 

FCC (USA) CFR 47 Part 15 

DS/EN 62479:2010 Vurdering af elektronisk og elektrisk laveffektudstyrs overensstem-

melse med de grundlæggende restriktioner for personeksponering 

for elektromagnetiske felter (10 MHz-300 GHz) 

DS/EN 300 440, v2.1.1  Kortdistance apparater (SRD); Radioudstyr der anvendes i fre-

kvensbåndet 1GHz til 40 GHz ( Electromagnetic compatibility and 

Radio spectrum Matters Draft)  

DS/EN 301489-1, v2.2.0  Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) standard til radioudstyr og 

radiotjenester; udkast (Electromagnetic compatibility and Radio 

spectrum Matters Draft) 

DS/EN301489-17, v3.2.0  Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og spørgsmål vedrørende 

radiospektrum (Electromagnetic compatibility and Radio spectrum 

Matters) 

AS/NZS 4268  Radio Equipment and Systems –Short Range devices 

AS/NZS 2772.2  Radio Frequency Fields (mean power <1 mW) 

 

MODULE1:  

2,4GHz kortdistance apparater: 

FCC ID: 2AK8H-MODULE1 

Modtagerklasse  3  

Mål (L x B x H):  72 x 33 x 10mm  

Vægt:  10 g  

Frekvenser:  2,410GHz 2,435GHz og 2,460GHz 

Duty cycle:  < 1% (kun TX for parring af fjernbetjening) 

El-forsyning:  < 0,6mW kontrolleret miljø  

Strømforsyning:  5,6 Volt 30mA 

Vand og støv:  IP xx shall be mounted inside Liftup products  

Omgivelsestemperatur:  +5ºC to +40ºC/ 41ºF to 104ºF  

Opbevaringstemperatur:  -25ºC til +70ºC / 13ºF to 158ºF  

Forventet levetid:  > 5 år  

 

Håndholdt REMOTE1: 

2,4GHz kortdistance apparater:  

FCC ID:  2AK8H-REMOTE1 

Modtagerklasse 3  

Mål (L x B x H): 96 x 47 x 24mm  

Vægt: 48 g  

Frekvenser: 2,410GHz 2,435GHz og 2,460GHz 

Duty cycle: < 1%   

El-forsyning: <0,6mW kontrolleret miljø, ’dødemandsbetjent’ 

Batteri: 3 Volt CR2032 

Vand og støv: IP 42 

Omgivelsestemperatur:  +5ºC to +40ºC 

Opbevaringstemperatur: -25ºC to +70ºC  

Forventet levetid: > 5 år  



BRUGERMANUAL – FLEXSTEP V2 – DK VERSION 1.1 

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

 

 

10 

Vægmonteret REMOTE2: 

2,4GHZ kortdistance apparater: 

FCC ID:  2AK8H-REMOTE2 

Modtagerklasse 3  

Mål (L x B x H):  80 x 64 x 33mm  

Vægt:  75 g (0,17 lbs.)  

Frekvenser:  2,410GHz 2,435GHz and 2,460GHz 

Duty cycle:  < 1%  

El-forsyning:  < 0,6mW kontrolleret miljø, ’dødemandsbetjent’  

Batteri:  3 Volt CR2032  

Vand og støv:  IP 42  

Omgivelsestemperatur:  +5ºC to +40ºC  

Opbevaringstemperatur:  -25ºC to +70ºC  

Forventet levetid:  > 5 år  

 

Forbehold for tekniske modifikationer.  

 

 

 

Patenteret produkt 

 

 

Følgende patenter er gældende for produktet:  

• EP1254858,  

• EP1600416 
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6. Sikkerhedsanvisninger 

6.1 Installation og vedligehold 

Forsøg ikke selv at installere eller vedligeholde din FlexStep. Dette SKAL foretages af en 

autoriseret* servicetekniker. Fjern IKKE beskyttelsesplader eller sikkerhedsplader, da dette kan 

bevirke, at din lift forårsager personskade. 

 

6.2 Utilsigtede bevægelser af FlexStep 

Såfremt der under anvendelsen af din FlexStep opstår handlinger eller bevægelser, der ikke er 

beskrevet i denne manual, skal liften standses og teknisk assistance tilkaldes. 

Såfremt din FlexStep ikke bevæger sig plant som platform, skal den kalibreres ved at køre 

platformen ned til gulvniveau. Hvis problemet fortsætter, tilkald teknisk assistance. 

 

6.3 Liftens bevægelse 

Det frie rum under liften skal holdes fri for alle emner/objekter, der kan forhindre dens bevæ-

gelse i nedadgående retning. I modsat fald kan liften ikke bevæges til det nederste niveau og 

derved ikke anvendes som kørestolslift. 

Hvis et emne/objekt forhindrer liftens bevægelse i nedadgående retning, vil klemsikringen blive 

aktiveret (se afsnit 6.7). 

 

6.4 Undgå personskade 

FlexStep må IKKE omstilles fra trappe til platform eller modsat, når der er personer eller 

objekter på trappen. 

For at undgå personskade er det IKKE tilladt at anvende FlexStep, når nogen er i fare for at 

komme til skade ved klemning, klipning, fald, snublen eller lignende. 

Det er vigtigt, at brugeren/operatøren sikrer sig, at FlexStep's bevægelse kan ske uden at bringe 

nogen eller noget i fare. 

Vær ekstra opmærksom, når der er mindre børn, ældre mennesker eller handikappede på eller 

nær trappen/platformen, da disse grupper ikke altid kan forventes at kunne forudse de mulige 

konsekvenser af trappens/platformens bevægelser. 

 

6.5 Overbelastning af liften 

For at undgå materiel skade i forbindelse med overbelastning (max. 400 kg jævnt fordelt) er 

FlexStep udstyret med en overbelastningssikring, der ved overbelastning stopper liften og 

udløser en akustisk alarm (se afsnit 10.8). I tilfælde af overbelastning, kør da ned for at komme 

af. 

 

 

* Har gennemgået Liftups produkt- og servicekursus 
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6.6 Personsikkerhed 

FlexStep er udstyret med forskellige sikkerhedsanordninger, der sikrer, at brugeren eller andre 

personer ikke kommer til skade ved brug af liften. 

 

 

ADVARSEL! Selv om FlexStep er udstyret med diverse sikkerhedsforanstaltninger, 

må liften ikke benyttes, hvis der opholder sig personer eller dyr i nærheden, således 

at der ikke opstår fare for klemning. Lad aldrig børn lege med liften. 

 

6.7 Klemsikring 

Under hele liften er der monteret et antal trykplader (klemsikring), der bliver aktiveret, hvis 

noget skulle komme i klemme nedenunder. Når klemsikringen bliver aktiveret, stopper liften og 

kører ca. 2 cm retur, samtidig med, at der lyder en akustisk alarm (se afsnit 10.8). 

 

 
Hvis klemsikringen bliver aktiveret, skal betjeningsknappen slippes. Eventuelle emner/objekter 

under liften fjernes, og der kan atter køres til position ”lift nede” eller ”trappe”. (Kør evt. lidt 

op for lettere at kunne fjerne det, der ligger under liften).  

 

 

 

VIGTIGT! Vær opmærksom på, at ved udendørs installationer kan blade, grene og 

sne påvirke klemsikringen, og derfor bør det jævnligt efterses, at liften ikke kan blive 

blokeret på vej nedad. 
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6.8 Infrarød klemsikring 

Infrarøde sensorer er monteret mellem trinpladerne for at undgå klemning mellem trinene.  

 
Infrarøde sensorer forhindrer klemning mellem trin 

 

Hvis IR sensorerne brydes, når FlexStep transformeres fra trappe til platform eller modsat, vil 

bevægelsen standse, og der afgives en akustisk alarm (se afsnit 10.8). 

 

6.9 Afkørselssikring 

Når liften kører, vil rampen først køre op og låse, inden liften begynder at køre. Rampen virker 

nu som afkørselssikring. 

 

Når liften køres helt ned, vil rampen automatisk køre ned (hold knappen inde), og virke som 

op/nedkørsels-rampe. 

 
Hvis liften er leveret med sikkerhedsbarriere (ekstraudstyr) på øvre niveau,  

vil den lukke, før liften begynder at bevæge sig. 



BRUGERMANUAL – FLEXSTEP V2 – DK VERSION 1.1 

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

 

 

14 

Sikkerhedsbarrieren vil altid være lukket og låst, når liften er væk fra øverste niveau. Rampen er 

oppe, når liften er væk fra det nederste niveau. 

 

 

 

Rampen hæves og låses Rampen sænkes 

 

 

6.10 Oplåsning af dør i nødstilfælde 

I nødstilfælde/nedbrud: Frigør fjederbolten. 

 

 

1. Træk fjederen ud af spindelakslen med et 

passende værktøj, skruetrækker, lineal, 

flaskeåbner el.lign. 

 

2. Fra ydersiden kan du komme til den ne-

derste del. 

 

3. Fjederen er løsnet 
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4. Træk bolten ud, når fjederen er løsnet.  

 

BEMÆRK: 

Bolten kan være svær at trække ud pga. 

pres på døraktuatoren. 

 

5. Døren kan nu frit åbnes. 

 

Når fejlen er rettet, kan døren tilsluttes igen efter denne instruktion i omvendt rækkefølge. 

 

6.11 Håndtering 

Liften bliver normalt leveret af din forhandler, som også sørger for installationen. Forsøg ikke at 

flytte liften med håndkraft, da det kan medføre personskader. Produktet skal flyttes og håndteres 

med dertil indrettet løftemateriel (palleløfter, rulleplade eller lign.). 

 

Liften må ikke udsættes for kraftige stød/bump, da det kan gå ud over funktionaliteten. 

 

Den tilhørende fjernbetjening (ekstraudstyr) skal opbevares tørt, og må ikke udsættes for kraf-

tige slag. Rengøring må kun foretages med en hårdt opvredet klud. 

 

6.12 Lifte opstillet frit tilgængeligt (gælder kun Danmark) 

Hvis liften er offentligt tilgængelig, skal den som udgangspunkt være forsynet med nøgleafbryder, 

således at liften kan aflåses, når den ikke er under opsyn.  

 

For at forhindre, at personer utilsigtet kan blive indespærret i liften, skal den kunne aflåses, så 

der ikke kan opnås adgang til liften (på normal vis). Nøgleafbryderen skal forhindre, at liften kan 

bevæge sig og at døre evt. kan lukkes eller aflåses. 

 

Hvis liften ikke er under opsyn eller aflåst, men ejeren (eller dennes repræsentant) befinder sig 

i nærheden/bygningen, skal den være forsynet med alarmsignal til at tilkalde hjælp. 

Hvis liften er udstyret med et alarmsignal, skal dette signal tilsluttes en ekstern alarmgiver (fx 

lys, lyd el.lign.), der vil kunne gøre opmærksom på, at der er behov for assistance ved liften. Hvis 

liften er installeret på en måde, hvor alarmsignal ikke er tilstrækkeligt (f.eks. frit tilgængelig uden 

opsyn), skal der monteres tovejskommunikation.  

 

Hvis liften er installeret med et tovejskommunikationsudstyr, skal dette udstyr være tilsluttet et 

telefonnummer, der til enhver tid (hvor liften er tilgængelig) skal være betjent. 
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6.13 Nødbelysning 

 

I tilfælde af strømsvigt eller hvis strømforsyningen til liftens styring af en eller 

anden grund bliver afbrudt, vil systemet automatisk skifte til backup-tilstand. 

Det betyder, at systemet bliver ved med at virke, idet liften så forsynes af et 

backup-batteri. Der vil fortsat være lys på betjeningspanelet. 

 

 

7. Funktionsbeskrivelse 

Liften er en såkaldt ”dødemandsbetjent” lift, dvs. at trykknapperne skal holdes inde under hele 

kørslen.  

Liften er enkelt at betjene: Brugeren tilkalder liften med en af trykknapperne på væggen, eller 

med den tilhørende fjernbetjening (ekstraudstyr). Når brugeren er på platformen, betjenes den 

fra panelet i siden, hvor der vælges transport til øvre eller til nedre niveau. 

 

 

8. Montage 

Installation af liften er foretaget af en autoriseret* servicetekniker. Forsøg ikke at flytte eller 

afinstallere FlexStep eller evt. at reparere den. Dette SKAL foretages af en autoriseret* 

servicetekniker. 

Ved forkert montage kan der opstå en øget sikkerhedsrisiko for brugerne. Liftup fraskriver sig 

ethvert ansvar, såfremt montage og installation ikke er udført af en autoriseret servicetekniker. 

 

 

I Danmark har Arbejdstilsynet med virkning fra 30. juni 2016 indført nye regler for 

ejere/brugere af elevatorer, liftprodukter mv. (AT BEK 461 af 23. maj 2016). Dette 

har betydning for antallet af forebyggende vedligeholdelses-eftersyn og for lovpligtig 

opstillingskontrol af produktet. For at kvalitetssikre disse eftersyn har Liftup udviklet 

og implementeret en online servicelog, som er tilgængelig på alle vores FlexStep 

produkter. Alle eftersyn og kontroller skal fremadrettet registreres i denne log (læs 

mere om udstyrets online servicelog i kap. 16). 

 

* Har gennemgået Liftups produkt- og servicekursus 

 

 

9. Opstart 

FlexStep skal altid være tilkoblet en 230V stikkontakt og være tændt. Normalt er FlexStep altid 

i ”standby mode”, dvs. den er klar til brug, så snart der bliver trykket på en af betjeningstasterne. 

 

Hvis nødstop er trykket ind - eller liften er afbrudt via nøgleafbryder (ekstraudstyr) - skal dette 

udløses, før liften kan tages i brug (se mere i afsnit 10).  
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10. Betjening af FlexStep 

FlexStep er en unik 2-i-1 applikation, som er designet til at fungere som en trappe og som 

kørestolslift. Som udgangspunkt er FlexStep en almindelig trappe, men ved at trykke på 

betjeningsknapperne, foldes den op eller ned til en platform og bliver til en kørestolslift. 

 

   
 

 

10.1 Den daglige anvendelse 

FlexStep kan håndteres ved hjælp af to betjeningspaneler: Standard kaldestationer (Fig. 1-4), Fuga 

kaldestationer (Fig. 5-6) eller nøglebetjent kaldestation (Fig. 7) på hhv. øvre og nedre niveau, 

fjernbetjening (ekstraudstyr) (Fig. 9) eller via trykknapper på platformens gelænder (Fig. 10). 

Fjernbetjeningen kan erstatte de to betjeningspaneler. Liften kan derudover tændes og slukkes 

for via en nøgleafbryder (ekstraudstyr) (Fig. 8).  

 

 

 

 

 

 

    

Fig 1:  

Standard kaldestation 

med kabel, 2-vejs 

Fig 2:  

Standard kaldestation 

med kabel, 3-vejs 

Fig 3:  

Standard kaldestation, 

trådløs, 2-vejs 

Fig 4:  

Standard kaldestation, 

trådløs, 3-vejs 

https://www.liftup.dk/media/3573/16.jpg
https://www.liftup.dk/media/3572/15.jpg
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Fig 5:  

FUGA kaldestation,  

2-vejs 

Fig 6:  

FUGA kaldestation,  

3-vejs 

Fig 7:  

Nøglebetjent 

kaldestation 

Fig 8:  

Nøgleafbryder  

ON/OFF 

 

   
Fig. 9:  

Fjernbetjening (ekstraudstyr) 

Fig. 10 

Betjeningspanel på liften med (ekstraudstyr) 

/uden alarm 

 

10.2 Betjening af FlexStep fra det ØVERSTE niveau 

 

 

For at kalde trappen til platform til ØVERSTE niveau skal der trykkes på den 

øverste tast med ’pil op’ (/↑). Trappen løfter rampen til en afrulnings-

beskyttelse, som låses i opslået position (Fig. 1). Trappen bevæger sig ned til 

en platform ved NEDERSTE niveau, hvorefter den hæves som platform til 

ØVERSTE niveau (Fig. 2). Kør forsigtigt ind på platformen (kørestolen skal 

låses/bremses), tryk på ’pil ned’ (/↓) på betjeningspanelet, hvorved plat-

formen sænkes til det NEDERSTE niveau. Her sænkes afrulningsbeskyttelse 

og fungerer som rampe (Fig 4). Kør forsigtigt væk fra platformen (Fig. 3). 

 

  
 

Fig 1: Rampen hæves og låses Fig 2: Kør ind på platformen Fig 3: Kør væk fra platformen 
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10.3 Betjening af FlexStep fra det NEDERSTE niveau 

 

For at kalde trappen til platform til NEDERSTE niveau skal der trykkes/holdes 

på den nederste tast med ’pil ned’ (/↓). Trappen løfter rampen til en afrul-

ningsbeskyttelse, og denne låses i opslået position (Fig. 1). Trappen bevæger 

sig ned til en platform ved NEDERSTE niveau, hvorefter afrulningsbeskyttel-

sen sænkes til en opkørselsrampe. (Fig. 4). Kør forsigtigt ind på platformen 

(kørestolen skal låses/bremses) (Fig. 5). Tryk på ’pil op’ (/↑) på betjenings-

panelet, og platformen bevæges op til det ØVERSTE niveau, efter rampen er 

hævet til en afrulningsbeskyttelse. Kør forsigtigt væk fra platformen (Fig. 6).  

 

   
Fig 4: Rampen sænkes Fig 5: Kør ind på platformen Fig 6: Kør væk fra platformen 

 

10.4 Betjening af FlexStep på platformen 

 

Håndtering af FlexStep som kørestolslift sker ved hjælp af betjeningspanelet 

monteret på trappens gelænder. Panelet på platformen virker kun, når 

FlexStep står som platform. Via betjeningspanelerne på væggen/fjernbetjening 

kan en evt. hjælper også styre platformen op og ned. 

 

• For at køre platformen op, trykkes på ’pil op’ (/↑), og knappen holdes inde, indtil liften 

standser og evt. dør eller sikkerhedsbarriere er åbnet.  

• For at køre platformen ned, trykkes på ’pil ned’ (/↓), og knappen holdes inde, indtil liften 

standser og afkørselsrampen er kørt ned.  

 

10.5 Retur til trappe og autoretur 

 

Ved at aktivere tasten med trappesymbolet kan FlexStep transformeres til 

sin normale position som trappe. 

 

Hvis ingen betjeningstaster eller IR-sensorer har været aktiveret i ca. 60 sekunder (standard 

programmering), vil FlexStep automatisk returnere til sin normale position som trappe. (Der 

afgives en akustisk alarm under denne operation (se afsnit 10.8). Funktionen kan kobles fra, hvis 

man ikke ønsker, at liften automatisk går tilbage til trappe. 
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10.6 Nødstop 

 

Hvis liften foretager en utilsigtet bevægelse, eller hvis den skal 

standes med henblik på at undgå faremomenter, tryk da på 

NØDSTOP. For at løsne nødstoppet, drejes knappen med uret 

og systemet er klar til brug. 
 

 

For betjening af alarmfunktion på betjeningspanelet, se afsnit 0. 

 

10.7 ON/OFF afbryder 

FlexStep er monteret med en ON/OFF afbryder. Den er placeret i bunden af højre side i 

kontrolboksen. ON/OFF-knappen bruges til at afbryde strømforsyningen til liften. Hvis der 

slukkes her samtidig med aktivering af nødstop, vil trappen være helt slukket. 

 

ON/OFF-afbryderen anvendes f.eks. i forbindelse med service. Strømmen til liften afbrydes/tæn-

des ved at aktivere ON/OFF-afbryderen og nødstoppet (se afsnit 11.1). Når strømmen til 

FlexStep igen tilsluttes (og nødstop frigives), er styringen genstartet (se afsnit 11.2 vedr. 

Løfteplatform op 

Løfteplatform ned 

Nødstop 

Alarm (ekstraudstyr) 

ON/OFF 

afbryder 
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kalibrering efter strømafbrydelse/nødstop). Normalt altid ON for ikke at ødelægge batterierne. 

Ved længerevarende strømafbrydelse bør nødstop aktiveres for at undgå, at batterierne aflades 

helt.  

 

 

10.8 Akustiske alarmer 

Hvis der er installeret speak på liften, så aktiveres disse ved alarm. Ellers afspilles en alarmtone. 

 

Speak Aktivitet/advarsel  

Åbner Sikkerhedsbarriere åbner        

Lukker Sikkerhedsbarriere lukker        

Alarm: Overbelastning Der er for meget last på platformen            

Alarm: Batterifejl – Liften 

kan ikke anvendes 

Der er en fejl på batteriet. 

Ikke nok strøm (se afsnit 5 Tekniske 

Specifikationer) 

            

Alarm:  

Emne/objekt under liften 

Fjern det, der ligger under liften, som for-

hindrer nedkørsel 
           

Alarm:  

IR sensorer afbrudt 

Fjern det, der ligger under liften, som for-

hindrer nedkørsel 
           

Alarm:  

Emne/objekt på liften 

Transformation fra platform til trappe er 

ikke muligt, da nogen/noget befinder sig 

på platformen. 

           

Ding Ding Ding Ankommer til øvre/nedre niveau  

Ding Ding Ding Liften er transformeret til trappe  

Advarsel: 

Automatisk kørsel 

Advarsel om, at liften skal til at transfor-

mere til trappe. 
 

BIP-BIP-BIP… 
Liften er i gang med at transformere sig til 

trappe. 
           … 

Nødstop trykket 
Den røde nødstopknap er trykket ind. 

Skal løsnes for at liften kan fungere. 
      

Liften er låst Liften er låst med nøgleafbryder.         

Alarm: Batteri advarsel Lavt batteriniveau.         

Alarm:  

Strømforsyning afbrudt – 

Tilslut eller tryk nødstop 

Tilslut strømforsyning eller aktiver 

nødstop for at slukke trappen. 
        

 

  Høj tone efterfulgt af en dybere tone 

  Lav tone efterfulgt af en højere tone  

 Identiske toner (3 stk.) 
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10.9 Intercom-system for nødkald (ekstraudstyr) 

Liften kan udstyres med et tovejs intercom-system, så brugeren kan tilkalde ekstern assistance 

i nødstilfælde. For at aktivere alarmen, trykkes alarmknappen () ned i 5 sekunder. 

 

 

 

 

 

 

 

Nærmere anvisninger omkring intercom systemet og dets funktioner kan findes i Safeline’s vej-

ledning: 

 

 

 
https://www.safeline-group.com/media/4580/safeline-mx3-manual-v-2-02-dk.pdf  

 

  

Status-LED for kommunikationsmodul 

Mikrofon 

Alarmknap 

https://www.safeline-group.com/media/4580/safeline-mx3-manual-v-2-02-dk.pdf
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11. Drift 

Under normale driftsforhold skal liften altid være tilsluttet 230V. Det er meget vigtigt, at 

strømmen ikke frakobles eller slukkes, idet længerevarende strømafbrydelse (10-20 timer) kan 

resultere i afladte batterier og dermed driftstop. Liften kan derved ikke bruges, før batterierne 

igen er ladt op. Hvis strømforsyning er afbrudt, vil der lyde en akustisk alarm (se afsnit 10.8). 

 

 

11.1 Batteri-backup 

I tilfælde af strømsvigt, eller hvis der på anden måde bliver afbrudt for strømmen til styringen, 

slår styringen automatisk over til backup-tilstand. Det betyder, at systemet fortsat vil fungere 

helt normalt, idet liften bliver forsynet af batteriet. Som en advarsel for strømsvigt vil der lyde 

en akustisk alarm (se afsnit 10.8). Så snart strømmen igen bliver tilkoblet, vil alarmen ophøre. 

Systemet kører nu igen i normaldrift. Hvis det ikke er muligt straks at tilkoble strømmen, og du 

ønsker at stoppe alarmen, tryk da på nødstop. (Vær opmærksom på, at systemet da vil kræve 

en kalibrering, se nedenstående). 

 

 

VIGTIGT! Hvis både 230V forsyningen har været frakoblet og nødstop været akti-

veret på samme tid, går systemet automatisk over i ”sikkerheds tilstand”, og systemet 

skal herefter kalibreres (se nedenstående). 

 

 

11.2 Kalibrering efter nødstop/strømudfald 

Såfremt nødstop har været aktiveret og strømforsyningen afbrudt, eller hvis systemet registrerer 

anden form for uregelmæssigheder, skal liften kalibreres. Liften går automatisk i en speciel ”sik-

kerhedstilstand”, som kun tillader den at køre nedad med lav hastighed.  

 

 

VIGTIGT! Hvis du observerer, at liften ikke kører som forventet eller stopper igen 

efter få centimeter, kan der være opstået tekniske problemer, der kræver udbedring 

af teknisk kyndigt personale. Kontakt din forhandler for yderligere hjælp. 
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12. Vedligeholdelse 

Rengøring foretages ved aftørring med en klud, hårdt opvredet i vand tilsat mildt rengørings-

middel. 

 

 

VIGTIGT! Der må IKKE anvendes højtryksrenser eller spules på liften med vand-

slange. Der må ikke anvendes aggressive rengøringsmidler eller lignende på liften og 

ej heller salt eller sand på liften i forbindelse med vintervedligehold 

 

Evt. olierede træbelægninger skal jævnligt (ca. hver 3. måned) vedligeholdes med træolie, for at 

sikre træets levetid. Lakerede træbelægninger skal have påført ny lak efter behov. Kontroller 

jævnligt under liften for evt. blade, grene eller andre emner/objekter, og fjern disse for at sikre 

dens frie bevægelse. 

Vedligeholdelse af liften skal normalt kun foretages i forbindelse med de regelmæssige service-

eftersyn, som skal foretages af en autoriseret servicetekniker. Skulle der opstå utilsigtede fejl 

eller mislyde, kontakt straks din forhandler for at få udbedret fejlen. 

 

Fjernbetjeninger  

I fjernbetjeningerne (ekstraudstyr) er der monteret 1 stk. CR2032 batteri. 

 

 
For at sikre en stabil funktion skal batteriet skiftes hvert 2. år. 

 
PAS PÅ ikke at sluge knapcellebatteriet. 

 

Hold batterierne utilgængelige for små børn. Hvis et barn sluger et batteri, skal man 

straks kontakte en læge. 

 

Bortskaf ikke batteriet sammen med usorteret husholdningsaffald. Ved bortskaffelse 

skal lokale bestemmelser og forskrifter overholdes. 

 

 

Skift af batteri i en håndholdt fjernbetjening: 

1. Løsn skruen (Torx TX 6) bag på fjernbetjeningen 

2. Fjern bagpanelet 

3. Udskift batteriet 

4. Monter bagpanelet igen og test fjernbetjeningen 
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Skift af batteri i en vægmonteret fjernbetjening: 

1. Fjern den sorte tangent forfra. Løsn de 2 skruer (PH1). 

På bagsiden af den grå del er printkortet med batteriet 

monteret 

2. Skift batteriet 

3. Monter det hele i omvendt rækkefølge og test fjern-

betjeningen 

 
 

Hvis der ikke har været strøm på fjernbetjeningen eller modtageren i en længere periode, kan 

det være nødvendigt at kalibrere systemet (parre de to enheder), se afsnit 13). 
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13. Parring af sender og modtager 

13.1 Fjernbetjening og modtager 2,4GHz 

Sender og modtager skal altid parres for at virke. Dette gøres normalt fra fabrikken eller af en 

autoriseret servicetekniker. Modtageren vil ikke reagere på en sender, uden at den er parret 

med modtageren. En modtager kan parres med op til 20 sendere. En sender kan parres med 

flere modtagere, hvis det ønskes. 

 

 

Sådan parres en sender og en modtager: 

1. For at få adgang til S4 på 2,4GHz modtageren løsnes top 

skruen og MODULE1 trækkes op fra toppen af vægpro-

filet. 

2. Tryk kort på S4 på modtageren, og kontrollampen be-

gynder at blinke langsomt. Modtageren er nu i installa-

tionstilstand i 2 minutter. 

3. Tryk på ’pil op’ (↑) og ’pil ned’ (↓) på fjernbetjeningen 

samtidig og hold dem nede i ca. 5 sekunder, indtil kon-

trollampen på fjernbetjeningen begynder at blinke lang-

somt. Fjernbetjeningen er nu i installationstilstand i 2 mi-

nutter. Det skal være et gult blink, hvis det er et rødt 

blink, er det en 868MHz model, der ikke passer til mod-

tageren. 

4. Når kontrollampen på fjernbetjeningen holder op med at 

blinke, er den parret med liften. 

5. Test systemet for at sikre, at parringen er udført 

korrekt; hvis ikke, gentag 1-4 ovenfor. 

6. Gentag fra trin 2 ovenfor, hvis der skal parres flere fjern-

betjeninger. 

 

 
 

 

 

 

Alternativt: 

Tryk på Connect (S4), hvis fjernbetjeningen er åben 

1.  
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Sådan nulstilles sender og modtager: 

For at nulstille en fjernbetjening, så den ikke længere er parret, skal nedenstående punkter følges: 

 

 

Sådan nulstilles senderen: 

Tryk på OP (↑) og NED (↓) tasterne samtidig i ca. 5 sekunder, indtil kontroldioden i fjernbetje-

ningen begynder at blinke langsomt.  

Fjernbetjeningen er nu i installeringsmode i 2 min. Inden for de 2 min. skal følgende sekvens 

udføres: 

 

 

Tryk på: OP(↑), OP(↑), NED(↓), NED(↓), OP(↑), NED(↓), OP(↑), NED(↓) 

 

 

Hvis det lykkes, blinker LED'en hurtigt 10 gange. 

 

 

 

Sådan nulstilles modtageren: 

1. Tryk på S4 på modtageren i mere end 10 

sekunder. 

2. Når kontrollampen begynder at blinke hur-

tigt 10 gange, er modtageren nulstillet. 

 

 
 

  



BRUGERMANUAL – FLEXSTEP V2 – DK VERSION 1.1 

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

 

 

28 

 

13.2 Trådløs kaldestation og modtager 

Senderen og modtageren skal altid parres for at arbejde. Dette gøres normalt fra fabrikken eller 

af en autoriseret servicetekniker. Modtageren reagerer ikke på en sender, som den ikke er parret 

med.  

En modtager kan parres med op til 20 sendere. En sender kan sammenkobles med flere modta-

gere, hvis det er nødvendigt 

 

Sådan parres sender og modtager: 

1. For at få adgang til S4 på modtageren løsnes topskruen, og modtageren ”MODULE1” 

trækkes op fra toppen af vægprofilet (se afsnit 13.1). 

 

 

2. 

 

Fjern den forreste tangent, og brug en lille 

skruetrækker for kortvarigt at kortslutte 

SJ2, og kontrollampen på fjernbetjeningen 

begynder at blinke langsomt. 

(Hvis den ikke er monteret, tryk kortvarigt 

på S4-knappen, som har samme funktion). 

 

3. Fjernbetjeningen er nu i installationstilstand i 2 minutter. 

4. Tryk nu på S4 på modtageren, indtil kontrollampen begynder at blinke langsomt. Modta-

geren er nu i installations mode. 

5. Når LED lysdioden på fjernbetjeningen holder op med at blinke, er den parret med 

modtageren på liften. 

6. Test systemet for at sikre, at parringen er udført korrekt; hvis ikke, gentag punkt 1-5. 

7. Hvis der skal parres flere fjernbetjeninger med modtageren, gentag fra trin 2 ovenfor. 

 

 

Sådan nulstilles senderen: 

For at nulstille en kaldsstation, så den ikke længere er parret med liften, skal du gøre følgende: 
 
1. Tryk på S4 på senderen i mere end 10 sekunder. 

2. Når LED lysdioden begynder at blinke hurtigt, er modtageren nulstillet. 

 

 

Sådan nulstilles modtageren: 

1. Tryk på S4 på modtageren i mere end 10 sekunder (se billeder i afsnit 13.1) 

2. Når LED lysdioden begynder at blinke hurtigt, er modtageren nulstillet 

 

  

LED 

SJ2 
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14. Installation og overdragelse 

 

 
 



BRUGERMANUAL – FLEXSTEP V2 – DK VERSION 1.1 

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

 

 

30 

15. Vedligeholdelsestjekliste 

Ud over den almene vedligeholdelse som beskrevet i afsnit 12 anbefaler vi som fabrikant, at der 

foretages rutinemæssige eftersyn mindst hvert halve år af en autoriseret servicetekniker. For-

handleren, som du har købt produktet af, vil tilbyde denne service, men ønsker du at anvende 

en anden serviceudbyder, er det ejeren af liften, der har ansvaret for, at den valgte service-

teknikker er uddannet i det pågældende produkt.  

(Se evt. https://www.liftup.dk/da/forhandlere/#country=2170). 

 

Det er af sikkerhedsmæssige årsager meget vigtigt, at disse eftersyn overholdes, da manglende 

eller forkert udførte eftersyn kan medføre personskade. 

 

Derudover skal der foretages en regelmæssig, lovpligtig inspektion af liften, da den er godkendt 

til transport af mennesker. Det er ejerens ansvar og forpligtelse at sikre at dette overholdes. 

 

 

VIGTIGT! Før der må foretages service af liften, skal nødstoppet trykkes. Dette for 

at sikre mod utilsigtet kørsel. Det er serviceteknikerens ansvar at nødstoppet er tryk-

ket, inden service påbegyndes. OBS: Det er ikke tilstrækkeligt at afbryde 230V for-

syningen, da systemet er forsynet med batteri-backup. 

 

Nedenstående eksempel på tjekskema skal udfyldes ved hvert eftersyn. Skemaet arkiveres hos 

virksomheden, som har indgået serviceaftalen.  

 

Anbefaling vedr. antal eftersyn pr. år: 

 

 Udendørs Indendørs 

Privat 2 1 

Offentlig 4 2 

(Afhængig af pågældende lands lovgivning) 
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16. Online servicelog (kun Danmark) 

Ved hjælp af en smartphone, tablet el.lign. kan QR-koden scannes. QR-koden findes på forreste 

del af venstre vange: 

 

 

 
 

I afsnit 3 er der indsat CE-mærkat med denne specifikke lifts serienr. samt QR-kode med direkte 

adgang til liftens online servicelog. Når QR-koden scannes, kommer man direkte ind i liftens 

online servicelog, og der oprettes en ny log. Felterne udfyldes og servicetekniker/montør/kon-

trolmyndighed kvitterer i loggen elektronisk efter hvert besøg. 
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17. Reservedele og tilbehør 

Det er vigtigt, at der altid anvendes originale reservedele. Udskiftning af dele må kun foretages 

af faguddannet servicetekniker. Anvendes der alligevel uoriginale reservedele, kan fabriksgaran-

tien bortfalde. Endvidere kan produktets sikkerhed forringes, og der kan dermed opstå person-

fare. 

 

Reservedelsnr. Beskrivelse 

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. Nedtagning 

For at sikre korrekt nedtagning af liften for evt. genbrug ved anden installation, anbefales det at 

bruge en autoriseret servicetekniker. Kontakt din forhandler for hjælp til nedtagning. 

 

Vær opmærksom på, at der kan der være fare for at FlexStep vælter/vipper utilsigtet, når den 

frigøres fra bygningen. 

 

 

19. Bortskaffelse 

Det er ejerens pligt at bortskaffe produktet i henhold til de til enhver tid gældende regler. Vær 

specielt opmærksom på, at der er monteret batterier i styreenheden og fjernbetjeningen, som 

skal bortskaffes separat. 

 

Smid ikke batterier i skraldespanden. Når du bortskaffer batterier, skal lokale bestemmelser og 

forskrifter overholdes. 

 

Kontakt evt. din forhandler for hjælp til bortskaffelse. 

 

 

20. Reklamationsret 

Reklamationsretten dækker i henhold til de til enhver tid gældende regler vedrørende reklama-

tionsret. Se mere herom i vores salgs- og leveringsbetingelser, som kan findes på vores hjemme-

side: https://www.liftup.dk/da/om-liftup/salgsbetingelser/. 

 

OBS:  

Reklamationsretten kan bortfalde, hvis de foreskrevne serviceeftersyn ikke overholdes. Såfremt 

de foreskrevne serviceeftersyn ikke overholdes, kan det få alvorlige konsekvenser for produktets 

sikkerhed. Det er kundens ansvar, at produktet til enhver tid overholder de foreskrevne service-

eftersyn, jævnfør AT Bekendtgørelse 461 af 23. maj 2016, Bilag 2 og 3. 

 

 

 

 

 

God fornøjelse med din nye FlexStep! 

 

Med venlig hilsen 

Liftup A/S 
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