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1. Wstęp 

 

Gratulujemy zakupu windy dla wózków inwalidzkich.  

 

Niniejsza dokumentacja stanowi oryginalną instrukcję obsługi urządzenia FlexStep V2. 

 

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia przeczytać 

instrukcję obsługi.  

 

Montaż i podłączenie urządzenia może przeprowadzić JEDYNIE wykwalifikowany personel 

techniczny firmy Liftup. Nieprawidłowe wykonanie tych czynności stwarza ryzyko wystąpienia 

zagrożeń. 

 

FlexStep V2 to eleganckie połączenie tradycyjnych schodów i windy pionowej, które ułatwia 

osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej przemieszczanie się 

pomiędzy dwoma poziomami.  

 

Urządzenie jest łatwe w obsłudze dzięki panelom sterowania montowanym na ścianie lub 

obudowie urządzenia i funkcji zdalnego sterowania.   
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2. Deklaracja zgodności WE 

 

 

 

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE 
 

 

  

Producent:  Liftup A/S 

   

Adres:   Hagensvej 21, DK-9530 Støvring 

  

Telefon:  +45 9686 3020 

 

deklaruje niniejszym, że: 

 

 

Urządzenie:  FlexStep V2 
Winda schodowo-platformowa dla osób niepełnosprawnych i o 

ograniczonej sprawności ruchowej 

  

Rok produkcji: 2015 

 

spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy maszynowej (2006/42/WE) dotyczące 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. 

 

Do oceny zgodności zastosowano m.in. odpowiednie przepisy następujących norm: 

 

DS/EN 60204  Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn 

DS/EN 13849-1 i -2 Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem 

 

 

 

 

            Dyrektor                 Flemming Eriksen 
 ______________________  ______________________________ 

 Stanowisko                                                                          Imię i nazwisko 

 

 

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

         Miejscowość 

 

 

             01-10-2015 
________________________   ______________________________ 

     Data Podpis 
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3. Certyfikat typu 

 

 

 

 

 

 

  



INSTRUKCJA OBSŁUGI – FLEXSTEP V2 – PL WERSJA 1.0 

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

 

 

7 

 

4. Warunki użytkowania 

 

Urządzenie FlexStep V2 jest przeznaczone wyłącznie dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich i o ograniczonej sprawności ruchowej.  

Maksymalny udźwig urządzenia wynosi 400 kg lub 2 osoby rozmieszczone równomiernie 

na platformie. 

 

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy przeczytać niniejszą 

instrukcję. 

 

Ważne! Platforma NIE JEST przeznaczona do transportu towarów ani palet z 

ładunkiem w jakiejkolwiek formie. 

 

Ważne! Niedozwolone jest przebywanie na konstrukcji FlexStep V2 podczas 

przekształcania urządzenia w schody i ze schodów, a dopiero, gdy pełni ono funkcję 

platformy. 

 

 

Właściciel urządzenia jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń dotyczących konserwacji 

urządzenia podanych w rozdziale 12.  
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5. Dane techniczne 

Wszystkie rysunki techniczne dla 3-, 3+1-, 4-, 4+1-, 5- i 6- stopniowego FlexStep V2 w standardowych 

szerokościach są dostępne na stronie internetowej http://www.liftup.dk/en/products/flexstep/ 

 

Dane techniczne 

Zasilanie:   110 - 240V / 50 Hz (1,1A) Maks.: 90w, Standby < 6w 

Maksymalny udźwig:  400 kg lub 2 osoby 

Wysokość podnoszenia: 0 – 1250 mm 

Wymiary platformy:  S 700/800/900/1000 x D 900 - 1800 mm (wymiary wewnętrzne) 

S 930 - 1230 x D 1095 – 2010 mm (wymiary zewnętrzne) 

Masa własna:   125 - 205 kg 

Poziom hałasu:   < 70 dB 

Stopień ochrony przed wnikaniem wody i kurzu: IP23 

Prędkość:   +40˚C - +5˚C:  40 mm/s 

    +5˚C - -10˚C:  20 mm/s 

-10˚C - -20˚C:  10 mm/s 

    -20 ˚C - -25˚C:  10 mm/s   Maks. 200 kg 

Zatwierdzenie:   Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE 

Cykl pracy:   2 min / 5 min  

Zakres pracy akumulatora: 30 cykli 25˚C 

W przypadku rozładowania: Ładowanie akumulatora przez 10 min = 1 kurs 

Pełne ładowanie = 5 godzin 

 

 

 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych. 
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6. Bezpieczeństwo 

6.1 Instalacja i konserwacja 

Nie należy podejmować prób samodzielnej instalacji ani konserwacji urządzenia FlexStep V2. 

Te czynności może wykonać JEDYNIE autoryzowany* personel techniczny. 

NIE należy demontować osłon i elementów ochronnych, gdyż może to spowodować, że 

urządzenie będzie stwarzać zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób. 

 

6.2 Ruchy niekontrolowane 

Jeśli podczas korzystania z FlexStep V2 zostanie stwierdzone, że urządzenie działa lub porusza 

się w sposób, który nie został opisany w niniejszej instrukcji, należy je zatrzymać i wezwać 

personel techniczny. 

Jeśli ruch platformy FlexStep V2 jest nierównomierny, należy ustawić platformę na poziomie 

podłoża i przeprowadzić kalibrację. W razie ponownego wystąpienia problemu wezwać 

personel techniczny. 

 

6.3 Obszar ruchu urządzenia 

Wolna przestrzeń pod urządzeniem musi być pozbawiona przeszkód, które mogą utrudniać 

ruch urządzenia w dół. W przeciwnym razie urządzenia nie będzie można sprowadzić do 

poziomu podłoża i w konsekwencji wykorzystać jako windy dla wózków inwalidzkich. 

Jeśli jakikolwiek element/przedmiot będzie uniemożliwiał ruch urządzenia w dół, uruchomi się 

zabezpieczenie przed zgnieceniem. (Zob. rozdział 6.7) 

 

6.4 Unikanie urazów 

NIEDOZWOLONE jest przekształcanie urządzenia FlexStep V2 ze schodów w platformę i na 

odwrót, jeśli na schodach znajdują się osoby lub przedmioty. 

NIEDOZWOLONE jest korzystanie z urządzenia FlexStep V2, jeśli zachodzi ryzyko zgniecenia, 

przycięcia, upadku, potknięcia lub odniesienia innych urazów.   

Użytkownik/operator powinien upewnić się, że ruch FlexStep V2 może odbywać się bez 

narażania osób i mienia na niebezpieczeństwo. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne, korzystające z 

urządzenia lub znajdujące się w jego pobliżu, ponieważ te osoby nie zawsze są w stanie 

przewidzieć ewentualne następstwa ruchu schodów/platformy. 

 

6.5 Przeciążenie urządzenia 

Aby uniknąć strat materialnych wskutek przeciążenia (maksymalny udźwig urządzenia to 400 kg 

przy równomiernym rozkładzie obciążenia), urządzenie FlexStep V2 zostało wyposażone w 

zabezpieczenie przed przeciążeniem, które w razie przekroczenia dopuszczalnej wartości 

powoduje zatrzymanie urządzenia i generuje alarmowy sygnał dźwiękowy (zob. rozdział 0). W 

razie przeciążenia należy sprowadzić urządzenie w dół i zejść/zjechać z platformy. 

 

* Osoby przeszkolone w zakresie produktu i obsługi urządzeń firmy Liftup 
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6.6 Bezpieczeństwo osób 

 

Urządzenie FlexStep V2 jest wyposażone w szereg zabezpieczeń, które zapewniają 

bezpieczeństwo użytkowników i osób mających styczność z urządzeniem. 

 

Ostrzeżenie 

Mimo, że FlexStep V2 posiada wiele różnych zabezpieczeń, korzystanie z urządzenia 

jest niedozwolone, jeśli w jego pobliżu przebywają ludzie lub zwierzęta. Nie wolno 

pozwalać dzieciom bawić się w pobliżu urządzenia. 

 

6.7 Zabezpieczenie przed zgnieceniem 

Pod całym urządzeniem zostały zainstalowane płyty naciskowe (zabezpieczające przed 

zgnieceniem), które uruchamiają się w przypadku wystąpienia ryzyka zgniecenia. Aktywacja 

zabezpieczenia powoduje zatrzymanie i cofnięcie się windy o ok. 2 cm, czemu towarzyszy 

alarmowy sygnał dźwiękowy. (Zob. rozdział 0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli nastąpi aktywacja zabezpieczenia przed zgnieceniem, należy zwolnić przycisk obsługi i 

usunąć przeszkodę, a następnie ponownie sprowadzić platformę do położenia dolnego lub 

ustawić jako schody. (Platformę można nieco podnieść, aby ułatwić usunięcie przeszkody.)  

 

Ważne. Montując urządzenie na zewnątrz należy pamiętać, że liście, gałęzie i śnieg 

mogą przedostawać się w pole detekcji czujników i blokować ruch windy w dół. Z 

tego względu zaleca się wykonywanie regularnych przeglądów urządzenia. 
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6.8 Zabezpieczenie przed zgnieceniem z czujnikami podczerwieni 

Pomiędzy stopniami schodów zostały zamontowane czujniki podczerwieni, które także pełnią 

funkcję zabezpieczenia przed zgnieceniem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czujniki podczerwieni 

zapobiegają zgnieceniu 

między stopniami 

schodów. 
 

 

 

 

 

 

Jeśli wiązka światła podczerwieni zostanie przerwana podczas przekształcania FlexStep V2 w 

schody lub platformę, ruch urządzenia zostanie zatrzymany i rozlegnie się alarmowy sygnał 

dźwiękowy. (Zob. rozdział 0) 

 

6.9 Zabezpieczenie przed zjechaniem wózka z platformy 

Po uruchomieniu urządzenia najpierw zostaje podniesiona i zablokowana rampa, która w ten 

sposób zabezpiecza wózek przed zjechaniem z platformy. 

Gdy urządzenie znajdzie się w położeniu dolnym, rampa otwiera się samoczynnie (przycisk 

musi być cały czas wciśnięty), aby umożliwić przejazd wózka z lub na platformę. 

 

 

Urządzenie może zostać wyposażone w 

barierkę bezpieczeństwa (opcja), 

montowaną na górnym poziomie, która 

zamyka się zanim urządzenie rozpocznie 

zadany ruch.  
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Barierka bezpieczeństwa zawsze pozostanie zamknięta i zablokowana po opuszczeniu przez 

urządzenie górnego poziomu. Rampa zawsze pozostanie podniesiona i zablokowana po 

opuszczeniu przez urządzenie dolnego poziomu. 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

                     Rampa podnosi się i blokuje.          Rampa otwiera się. 

 

6.10 Postępowanie z urządzeniem 

Urządzenie jest zazwyczaj dostarczane przez sprzedawcę, który zapewnia także jego 

podłączenie w miejscu instalacji. 

Nie należy podejmować prób ręcznego przenoszenia urządzenia, gdyż stwarza to ryzyko 

urazów. Przenoszenie należy wykonywać prze pomocy przeznaczonych do tego celu urządzeń 

transportowych (np. wózek paletowy, platforma jezdna i inny sprzęt). 

 

Urządzenia nie można narażać na silne wstrząsy/uderzenia, gdyż grozi to utratą jego 

funkcjonalności. 

 

Pilot zdalnego sterowania (wyposażenie dodatkowe) powinien być przechowywany w suchym 

miejscu i chroniony przed silnymi wstrząsami. Urządzenie należy przecierać wyłącznie dobrze 

wyciśniętą szmatką. 
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7. Opis funkcyjny 

 

Działanie urządzenia wymaga ciągłego trzymania wciśniętych przycisków obsługi.  

 

Aby przywołać urządzenie, należy wcisnąć jeden z przycisków na panelu ściennym lub posłużyć 

się pilotem zdalnego sterowania (wyposażenie dodatkowe).  

 

Na platformie znajduje się panel sterowania z przyciskami wyboru ruchu na górny lub na dolny 

poziom. 

 

 

8. Montaż 

Montaż urządzenia wykonuje autoryzowany personel techniczny. 

 

Nie należy podejmować samodzielnych prób przemieszczania, rozłączania lub naprawy 

urządzenia FlexStep V2. Te czynności może wykonać JEDYNIE autoryzowany personel 

techniczny. 

 

Nieprawidłowy montaż urządzenia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa 

użytkowników. Firma Liftup nie ponosi żadnej odpowiedzialności za montaż lub podłączenie 

urządzenia wykonane przez osoby do tego nieupoważnione. 

 

Więcej informacji i dokumenty dotyczące montażu urządzenia można uzyskać u dystrybutora 

(zob. http://www.liftup.dk/en/distributors/). 

 

 

 

9. Rozruch 

Urządzenie FlexStep V2 powinno być zawsze podłączone do zasilania sieciowego o mocy 230V 

i pozostawać włączone. 

Po wciśnięciu jednego z przycisków obsługi urządzenie FlexStep V2 zazwyczaj pozostaje w 

trybie ciągłej gotowości do pracy (stand-by). 

 

Jeśli zostanie wciśnięty przycisk zatrzymania awaryjnego lub ruch urządzenia zostanie 

zatrzymany przełącznikiem kluczykowym (wyposażenie dodatkowe), przed wznowieniem 

ruchu urządzenia alarm należy skasować. (Zob. rozdział 10: Obsługa) 
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10. Obsługa 

Codziennie użytkowanie 

 

Urządzenie FlexStep V2 można obsługiwać przy pomocy dwóch paneli sterowania (Fuga, 

standardowy lub stacja przywołania z kluczem) znajdujących się na, odpowiednio, górnym i 

dolnym poziomie, przycisków umieszczonych na poręczy schodów lub przy pomocy pilota 

zdalnego sterowania (wyposażenie dodatkowe). Funkcja zdalnego sterowania może zastępować 

obydwa panele sterowania. Windę można ponadto włączyć i wyłączyć przełącznikiem 

kluczykowym (wyposażenie dodatkowe). 

 

                   

Standardowe przyciski przywołania     Pilot zdalnego sterowania Przyciski przywołania Fuga 

           (bezprzewodowe lub kablowe)     (wyposażenie dodatkowe) 

 

 

 

 

 

 

 

Stacja przywołania         Przełącznik kluczykowy    Przyciski przywołania na platformie, 

z kluczem                    (wyposażenie dodatkowe)    z alarmem lub bez  

(wyposażenie dodatkowe) 

  

 

 

 

 

 

* Wyposażenie dodatkowe 
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10.1 Obsługa FlexStep V2 z GÓRNEGO poziomu 

Aby przekształcić schody w platformę i przemieścić ją na GÓRNY poziom, należy wcisnąć i 

przytrzymać górny przycisk oznaczony symbolem wózka inwalidzkiego. Rampa podnosi się i 

blokuje w położeniu, w którym zabezpiecza wózek przed zjechaniem (Rys. 1). Schody składają 

się w platformę na DOLNYM poziomie, a następnie platforma zostaje podniesiona do 

GÓRNEGO poziomu (Rys. 2). Należy ostrożnie wjechać na platformę 

(zablokować/zahamować kółka wózka) i wcisnąć na panelu sterowania przycisk oznaczony 

symbolem strzałki skierowanej w dół. Platforma przemieści się na poziom DOLNY, gdzie 

zabezpieczenie przed zjechaniem wózka otwiera się do pozycji rampy (Rys. 4), po której 

można ostrożnie zjechać z platformy. (Rys. 3) 

 

 
 

Rys. 1: Rampa podnosi się i blokuje.      Rys. 2: Wjedź na platformę Rys. 3: Zjedź z platformy 

 

 

10.2 Obsługa FlexStep V2 z DOLNEGO poziomu 

Aby przekształcić schody w platformę i przemieścić ją na DOLNY poziom, należy wcisnąć i 

przytrzymać dolny przycisk oznaczony symbolem wózka inwalidzkiego. Rampa podnosi się i 

blokuje w położeniu, w którym zabezpiecza wózek przed zjechaniem (Rys. 1). Schody 

składają się w platformę na DOLNYM poziomie, a zabezpieczenie przed zjechaniem wózka 

otwiera się do pozycji rampy (Rys. 4). Należy ostrożnie wjechać na platformę 

(zablokować/zahamować kółka wózka) (Rys. 5) i wcisnąć na panelu sterowania przycisk 

oznaczony symbolem strzałki skierowanej w górę. Rampa podnosi się i blokuje w położeniu, 

w którym zabezpiecza wózek przed zjechaniem, a następnie platforma przemieści się na 

poziom GÓRNY, gdzie można ostrożnie zjechać z platformy. (Rys. 6).  

 

 
Rys. 4: Rampa otwiera się  Rys. 5: Wjedź na platformę  Rys. 6: Zjedź z platformy 
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10.3 Obsługa FlexStep V2 z poziomu platformy 

Do sterowania ruchem FlexStep V2 w funkcji windy dla wózków inwalidzkich służy panel 

zamontowany na poręczy schodów. Panel jest aktywny tylko w trybie platformy. Asystent 

osoby niepełnosprawnej może dodatkowo sterować ruchem platformy w górę i w dół przy 

pomocy paneli ściennych lub funkcji zdalnego sterowania. 

 

• Aby przesunąć platformę na wyższy poziom, należy wcisnąć przycisk oznaczony 

symbolem strzałki skierowanej w górę i przytrzymać wciśnięty do momentu 

zatrzymania się urządzenia i otwarcia drzwi lub barierki bezpieczeństwa.  

• Aby przesunąć platformę na niższy poziom, należy wcisnąć przycisk oznaczony 

symbolem strzałki skierowanej w dół i przytrzymać wciśnięty do momentu zatrzymania 

się urządzenia i otwarcia rampy.  

10.4 Zmiana platformy w schody i zmiana samoczynna 

Po wciśnięciu przycisku oznaczonego symbolem schodów FlexStep V2 wraca do swojego 

podstawowego ustawienia (schody). Jeśli przez około 60 sekund (wartość domyślna) nie 

zostanie wciśnięty żaden z przycisków obsługi i nie włączą się czujniki podczerwieni, nastąpi 

samoczynne przekształcenie FlexStep V2 w schody. ((Zmianie będzie towarzyszył sygnał 

dźwiękowy. (Zob. rozdział 0.) Jeśli samoczynna zmiana ustawienia nie jest pożądana, tę 

funkcję można wyłączyć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5 Zatrzymanie awaryjne 

Jeśli urządzenie wykona niekontrolowany ruch lub musi zostać zatrzymane ze względów 

bezpieczeństwa, należy wcisnąć PRZYCISK ZATRZYMANIA AWARYJNEGO.  

 

Aby wyłączyć tryb zatrzymania awaryjnego, należy przekręcić przycisk w prawo. Urządzenie 

jest wówczas gotowe do dalszej pracy. 

 

10.6 Przełącznik włącz/wyłącz (ON/OFF)  

Urządzenie FlexStep V2 jest wyposażone w przełącznik włącz/wyłącz (ON/OFF), umieszczony 

się po prawej stronie kasety sterowniczej. Umożliwia on przerwanie zasilania urządzenia, co 

przy jednoczesnej aktywacji przycisku zatrzymania awaryjnego spowoduje całkowite wyłączenie 

urządzenia. 

Podnoszenie platformy 

Opuszczanie platformy 

Zatrzymanie awaryjne 

Dzwonek 

(wyposażenie 

dodatkowe) 
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Przełącznik włącz/wyłącz (ON/OFF) stosuje się w procedurze parowania bezprzewodowych 

przycisków przywołania (zob. rozdział 13). Aby wyłączyć urządzenie, należy aktywować 

przełącznik włącz/wyłącz (ON/OFF) oraz przycisk zatrzymania awaryjnego (zob. rozdział 11.1: 

Zapasowy akumulator). Po ponownym podłączeniu zasilania do FlexStep V2 (i zwolnieniu 

przycisku zatrzymania awaryjnego) funkcje sterownicze zostają przywrócone (zob. rozdział 

11.2: Kalibracja po zatrzymaniu awaryjnym/awarii zasilania). 

  

Przełącznik 

włącz/wyłą

cz 
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10.7 Komunikaty alarmowe 

Urządzenie może zostać wyposażone w głośnik do nadawania głosowych komunikatów 

alarmowych. W pozostałych przypadkach będzie rozlegał się alarmowy sygnał dźwiękowy. 

 

Komunikat Działanie  

Otwieranie Otwieranie barierki bezpieczeństwa.               

Zamykanie Zamykanie barierki bezpieczeństwa.              

Zablokowana winda Winda zablokowana przełącznikiem 

kluczykowym. 
         

Alarm akumulatora Niski poziom naładowania 

akumulatora. 
          

Błąd akumulatora – 

nieczynna winda 

Błąd w obwodzie akumulatora. 

Słabe zasilanie. (Zob. rozdział 5: Dane 

techniczne). 

  _    _     

Zbliża się termin przeglądu Wezwij serwis 

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

Przeciążenie Nastąpiło przeciążenie platformy.   _    _     

Alarm – przeszkoda pod 

windą 

Usuń spod windy przeszkodę, która 

uniemożliwia ruch windy w dół. 
_    _       

Alarm – przeszkoda na 

platformie 

Przeszkoda znajdująca się na 

platformie uniemożliwia powrót do 

ustawienia –schody-. 

_    _         

Ding Ding Ding Platforma osiągnęła górny/dolny 

poziom. 
   

Ding Ding Ding Platforma została zmieniona w 

schody. 
   

Ostrzeżenie – ruch 

samoczynny 

Sygnał ostrzegający o zmianie 

platformy w schody. 
      

BIP-BIP-BIP… Rozpoczęła się zmiana platformy w 

schody. 
                                  

Awaria zasilania – podłącz 

zasilanie lub wciśnij przycisk 

zatrzymania awaryjnego 

Podłącz zasilanie lub wciśnij przycisk 

zatrzymania awaryjnego, aby wyłączyć 

urządzenie. 

           

Zatrzymanie awaryjne 

Wciśnięto czerwony przycisk 

zatrzymania awaryjnego. Zwolnij 

przycisk, aby przywrócić ruch windy. 
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11. Eksploatacja 

W normalnych warunkach eksploatacji urządzenie powinno zawsze być podłączone do zasilania 

sieciowego o mocy 230V.  Bardzo ważne jest, aby nie odłączać zasilania, ponieważ długotrwały brak 

zasilania (10-20 godzin) może doprowadzić do rozładowania akumulatorów i w rezultacie 

wyłączenia urządzenia. Wznowienie pracy urządzenia będzie możliwe dopiero po ponownym 

naładowaniu akumulatorów. Awarii zasilania będzie towarzyszyć alarmowy sygnał dźwiękowy (zob. 

rozdział 0). 

 

11.1 Zapasowy akumulator 

W przypadku awarii zasilania lub przerwy w doprowadzeniu prądu do jednostki sterującej, 

urządzenie samoczynnie przejdzie w tryb pracy awaryjnej, który dzięki zasilaniu akumulatorowemu 

zapewnia dalszą pracę urządzenia w normalnym trybie. Rozlegnie się wówczas alarmowy sygnał 

dźwiękowy ostrzegający przed awarią zasilania. Po ponownym podłączeniu źródła zasilania sygnał 

dźwiękowy ustanie i urządzenie będzie kontynuowało pracę w dotychczasowym trybie. Jeśli 

natychmiastowe podłączenie źródła zasilania nie jest możliwe, można wcisnąć przycisk zatrzymania 

awaryjnego, aby wyłączyć alarm. (Należy pamiętać o konieczności skalibrowania urządzenia – zob. 

opis poniżej.) 

 

Ważne!  Odłączenie zasilania 230V i jednoczesne wciśnięcie przycisku zatrzymania 

awaryjnego spowoduje przejście urządzenia w stan bezpieczeństwa, po którym 

urządzenie wymaga kalibracji. (Zob. kolejny rozdział.) 

 

11.2 Kalibracja po zatrzymaniu awaryjnym/awarii zasilania 

Jeśli wciśnięto przycisk zatrzymania awaryjnego i wystąpiła przerwa w zasilania lub jakakolwiek 

inna nieprawidłowość, urządzenie wymaga ponownej kalibracji. Urządzenie przechodzi 

samoczynnie w stan bezpieczeństwa, który zezwala jedynie na pracę z niską prędkością.  

 

 

Ważne! Jeśli zostanie stwierdzone, że urządzenie po pokonaniu odległości kilku 

centymetrów ponownie zatrzymuje się lub jego działanie odbiega od normy, warto 

wykonać przegląd pod kątem usterek technicznych, które wymagają specjalistycznej 

naprawy. Aby uzyskać dalszą pomoc, należy się skontaktować z dystrybutorem. 
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12. Konserwacja 

Urządzenie należy czyścić dobrze wyciśniętą szmatką zamoczoną w wodzie z dodatkiem 

łagodnego środka czyszczącego. 

 

Ważne: NIEDOZWOLONE jest stosowanie wysokociśnieniowych urządzeń 

myjących i płukanie urządzenia wodą z węża. W okresie zimowym niedozwolone 

jest używanie agresywnych substancji czyszczących, soli i piasku. 

 

Aby zapewnić długą żywotność olejowanych powierzchni drewnianych, należy je 

systematycznie, co ok. 3 miesiące, impregnować olejem do drewna i w razie potrzeby 

polakierować. 

Dolne partie urządzenia należy regularnie sprawdzać pod kątem obecności liści, gałęzi i innych 

elementów, które mogą uniemożliwiać swobodny ruch urządzenia. 

Zabiegi konserwacyjne należy wykonywać podczas regularnych przeglądów serwisowych, 

które powinien przeprowadzać autoryzowany personel techniczny. 

W przypadku wystąpienia niespodziewanych usterek lub nieprawidłowości należy niezwłocznie 

skontaktować się z dystrybutorem i zlecić mu usunięcie usterki. 

 

Pilot zdalnego sterowania (wyposażenie dodatkowe) 

W pilocie zdalnego sterowania znajdują się dwie baterie. Aby zapewnić sprawne 

funkcjonowanie urządzenia, baterie należy wymieniać raz na pół roku. 

 

Wymiana baterii:  

 

1. Odkręć śrubkę na obudowie pilota.  

2. Zdejmij tylną część obudowy. 

3. Odkręć śrubkę przytrzymującą baterie. 

4. Wymień baterie.  

5. Przykręć śrubkę przytrzymującą baterie. 

6. Przykręć tylną część obudowy. 
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13. Parowanie nadajnika z odbiornikiem 

13.1 Pilot zdalnego sterowania i odbiornik 

Aby zapewnić współdziałanie nadajnika z odbiornikiem, należy zawsze przeprowadzić 

procedurę parowania. 

Jeśli parowanie nie zostanie wykonane, odbiornik nie będzie reagował na sygnały z nadajnika. 

Jeden odbiornik można sparować z maksymalnie 20 nadajnikami.  

Jeden nadajnik można sparować z kilkoma odbiornikami, jeśli zachodzi taka potrzeba. 

Po włączeniu odbiornika (zob. rozdział 10.6) dioda stanu RF na skrzynce zaciskowej będzie 

migać przez 2 minuty lub do momentu sparowania z nadajnikiem. 

 

 

Resetowanie nadajnika i odbiornika 

 

Aby zresetować pilot zdalnego sterowania i anulować sparowanie: 

 

wciśnij jednocześnie przyciski ruchu w górę (↑ ) i w dół (↓ ) i przytrzymaj wciśnięte przez ok. 

5 sekund, aż dioda kontrolna na pilocie zacznie powoli migać.  

Od tego momentu pilot będzie pozostawał w trybie instalacji przez 2 minuty. 

W ciągu 2 minut wykonaj następującą sekwencję: 

 

Wciśnij: góra(↑ ), góra(↑ ), dół(↓ ), dół(↓ ), góra(↑ ), dół(↓ ), góra(↑ ), dół(↓ ) 

 

Resetowanie odbiornika 

Upewnij się, że odbiornik jest włączony. 

Zworka JP1-1 musi być zwarta na skrzynce zaciskowej. 

Gdy dioda kontrolna zacznie szybko migać, oznacza to, że odbiornik został zresetowany. 

Brak szybkiego migotania diody oznacza, że żaden odbiornik nie został sparowany. 

1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania. 

Wciśnij przycisk zatrzymania awaryjnego i wyłącz 

urządzenie przełącznikiem on/off z boku windy (zob. pkt 

10.6).  

2. Na pilocie zdalnego sterowania wciśnij jednocześnie 

przyciski ruchu w górę (↑ ) i w dół (↓ ) i przytrzymaj 

wciśnięte przez ok. 5 sekund, aż dioda kontrolna na 

pilocie zacznie powoli migać. Od tego momentu pilot 

będzie pozostawał w trybie instalacji przez 2 minuty. 

3. Przed upływem 2 minut przekręć i zwolnij czerwony 

przycisk zatrzymania awaryjnego. 

4. Gdy dioda kontrolna na pilocie przestanie migać, oznacza 

to, że pilot został sparowany z urządzeniem. 

5. Przeprowadź próbę, aby sprawdzić, czy parowanie 

powiodło się. Jeśli nie, powtórz kroki 1-5. 

Aby sparować kolejne piloty z odbiornikiem, powtórz 

krok 2. 

6. Włącz urządzenie przełącznikiem on/off z boku windy. 
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13.2 Bezprzewodowy panel przywołania i odbiornik 

Aby zapewnić współdziałanie nadajnika z odbiornikiem, należy zawsze przeprowadzić 

procedurę parowania. 

Jeśli parowanie nie zostanie wykonane, odbiornik nie będzie reagował na sygnały z nadajnika. 

Jeden odbiornik można sparować z maksymalnie 20 nadajnikami.  

Jeden nadajnik można sparować z kilkoma odbiornikami, jeśli zachodzi taka potrzeba. 

Po włączeniu odbiornika (zob. rozdział 10.6) dioda stanu RF na skrzynce zaciskowej będzie 

migać przez 2 minuty lub do momentu sparowania z nadajnikiem. 

 

 

  

Resetowanie nadajnika i odbiornika 

 

Aby zresetować panel sterowania i anulować sparowanie: 

 

Ustaw przełącznik dip switch S4,1 w pozycji Włączony (ON) i wciśnij  przycisk lub wykonaj 

zwarcie (↑) lub (↓) metalowym przedmiotem. Gdy dioda kontrolna na panelu zacznie szybko 

migać, oznacza to, że sparowanie z odbiornikiem zostało anulowane. 

Ustaw przełącznik dip switch S4,1 z powrotem w położeniu Wyłączony (OFF). 

 

Resetowanie odbiornika 

Upewnij się, że odbiornik jest włączony. 

Zworka JP1-1 musi być zwarta na skrzynce zaciskowej. 

Gdy dioda kontrolna zacznie szybko migać, oznacza to, że odbiornik został zresetowany. 

Brak szybkiego migotania diody oznacza, że żaden odbiornik nie został sparowany. 

1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do 

zasilania. Wciśnij przycisk zatrzymania awaryjnego i 

wyłącz urządzenie przełącznikiem on/off z boku windy 

(zob. pkt 10.6). 

2. Ścienny przycisk przywołania, zdalnie sterowany: 

Ustaw przełącznik dip switch S4,2 w pozycji Włączony 

(ON) i wciśnij przycisk lub wykonaj zwarcie (↑) lub (↓) 

metalowym przedmiotem. Dioda kontrolna na panelu 

zacznie powoli migać. Od tego momentu panel będzie 

pozostawał w trybie instalacji przez 2 minuty.  

Ustaw S4,2 z powrotem w pozycji wyjściowej 

(Wyłączony (OFF)). 

3. Przed upływem 2 minut przekręć i zwolnij czerwony 

przycisk zatrzymania awaryjnego. 

4. Gdy dioda kontrolna na panelu przestanie migać, 

oznacza to, że panel został sparowany z urządzeniem. 

5. Przeprowadź próbę, aby sprawdzić, czy parowanie 

powiodło się. Jeśli nie, powtórz kroki 1-5. 

Aby sparować kolejne przyciski z odbiornikiem, 

powtórz kroki 2-6. 

6. Włącz urządzenie przełącznikiem on/off z boku windy. 
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14. Podłączenie i przekazanie do eksploatacji 

 

W związku z podłączeniem urządzenia należy wypełnić poniższy formularz: 

 

 

Klient:   Produkt:   

Adres: Numer typu produktu:  

Kod pocztowy:  Numer seryjny produktu:  

Numer telefonu: Data podłączenia:  

Zatwierdzenie podłączenia przez klienta: Podłączenie wykonał: 

 

 

Lista kontrolna: 

Nr Opis Wykonano Uwagi 

1 Próba urządzenia w obecności klienta   

2 Zatrzymanie awaryjne    

3 Działanie bramek/drzwi   

4 Zapoznanie z treścią instrukcji   

5 
Zabezpieczenie przed zgnieceniem i 

alarm   

6 Zabezpieczenie przed przeciążeniem   

7 Działanie (zmiana funkcji) rampy   

8 
Zasilanie sieciowe 230V (pozostawić 

wyłączone)   

9 Wymiana baterii w pilocie    

10 

Montaż na zewnątrz i zasady 

postępowania (zakaz używania soli i 

in.) 
  

11    

12    

13    

14    
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15. Lista kontrolna czynności serwisowych 

Oprócz ogólnych czynności konserwacyjnych opisanych w rozdziale 12, zalecamy, jako 

producent, wykonywanie regularnych przeglądów urządzenia co najmniej raz na pół roku. 

Usługi w zakresie serwisowania urządzeń świadczy dystrybutor, ale można także zamówić 

usługę w innym autoryzowanym punkcie serwisowym. Właściciel urządzenia jest zobowiązany 

do sprawdzenia, czy personel, który będzie wykonywał czynności serwisowe, posiada 

odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. 

(Zob. np. http://www.liftup.dk/en/distributors/). 

 

Ze względów bezpieczeństwa bardzo istotne jest przestrzeganie zaleceń odnośnie przeglądów, 

ponieważ zaniedbanie lub niewłaściwe wykonanie czynności konserwacyjnych stwarza ryzyko 

wystąpienia zagrożeń. 

 

Ważne! Przed przystąpieniem do serwisowania urządzenia należy wcisnąć przycisk 

zatrzymania awaryjnego, aby uniknąć niekontrolowanych ruchów urządzenia.  Do 

wykonania tej czynności zobowiązana jest osoba serwisująca.  

 

UWAGA: Odłączenie jedynie zasilania 230V nie wystarczy, bo urządzenie jest wyposażone w 

zapasowy akumulator. 

 

W dalszej części instrukcji został podany przykładowy protokół serwisowy, który należy 

sporządzić po każdym przeglądzie. Protokoły powinny być archiwizowane w siedzibie firmy 

serwisującej urządzenie.  
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Protokół serwisowy – FlexStep V2 
 

Kosztami wizyty 

należy obciążyć: 

         

 Użytkownik/lokalizacja Klient/firma Właściciel/gmina 

Imię i nazwisko/ 

nazwa firmy 

   

Adres    

Kod pocztowy    

Telefon    

Osoba do kontaktu    

Telefon    

EAN/GLN    

 

Produkt   Pakiet serwisowy 

Brak umowy     

Numer seryjny    

Data montażu   Data umówionej wizyty serwisowej  

Data ostatniego przeglądu   Uzgodnienia z wizyty  

 

Lista kontrolna 

 Pierścienie osadcze elementów konstrukcji  Mocowanie prowadnic  

 Mocowanie zawiesia rampy  Kontrola głośnika 

 Panele sterowania  Kontrola dźwiękowa silnika rampy 

 Wyłącznik zatrzymania awaryjnego  Kontrola tarcia rampy 

 Tabliczka znamionowa  Płyty naciskowe 

 Kontrola dźwiękowa aktuatorów  Dostępność instrukcji w pobliżu urządzenia 

 Kontrola obciążeniowa aktuatorów  Kontrola bramki 

 Czujniki podczerwieni: 

- Góra 

- Dół 

 Sprawozdanie książki serwisowej (klienta) 

  

  

 

Wymienione części zamienne 

Nr części Ilość Opis Cena/szt. Wartość 

     

     

     

     

  Serwis/przegląd   

  Roboczogodziny   

  Dojazd (km)   

Inne uwagi: 

 

 

 

Instalator  
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16. Książka serwisowa 

Formularz (przykład poniżej) należy wypełnić po każdym przeglądzie serwisowym. 

Książkę należy przechowywać w pobliżu urządzenia. 

 

Klient:  Produkt:   

Adres:  Numer typu produktu:  

Kod pocztowy:  Numer seryjny produktu: 

Numer telefonu:  Data instalacji:  

Osoba do kontaktu:  Numer telefonu: Wykonał: 

Dane montażowe: Platforma: Schody:  Zasilanie:  Limit czasu 

bezczynności: 

 

Nr Data Uwagi 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. Części zamienne 

Ważne jest, aby zawsze stosować oryginalne części zamienne. Wymianę części może 

przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany personel techniczny.  

 

Użycie części zamiennych innych niż oryginalne może skutkować utratą gwarancji. Może to 

ponadto powodować spadek poziomu bezpieczeństwa urządzenia, a przez to zagrożenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa osób. 

 

Numer części Opis 

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. Demontaż 

Aby zapewnić prawidłowy demontaż i możliwość ewentualnego dalszego korzystania z 

urządzenia w innym obiekcie, ta czynność powinna zostać wykonana przez autoryzowany 

personel techniczny. W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z dystrybutorem. 

 

Należy pamiętać, że podczas demontażu FlexStep V2 zachodzi ryzyko utraty stabilności przez 

urządzenie. 

 

 

19. Usuwanie 

Właściciel urządzenia jest zobowiązany do jego usunięcia zgodnie z aktualnie obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami. 

Moduł sterowania urządzenia jest wyposażony w baterie/akumulatory, które muszą zostać 

usunięte osobno. 

 

W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z dystrybutorem. 

 

 

20. Prawo do reklamacji 

Prawdo do reklamacji podlega aktualnie obowiązującym w tym zakresie przepisom. Na stronie 

internetowej http://www.liftup.dk/en/about-liftup/general-conditions/ można zapoznać się z 

treścią obowiązujących warunków sprzedaży i dostawy. 

 

UWAGA: Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących serwisowania i przeglądów urządzenia może 

skutkować utratą prawa do reklamacji.  

Nieprzestrzeganie wytycznych w tym zakresie może mieć poważne skutki dla bezpieczeństwa 

produktu. Klient jest zobowiązany do każdorazowego zapewnienia zgodności produktu z 

wymogami obsługi serwisowej. Por. 1109 § 14 rozporządzenia Duńskiej Inspekcji Pracy. 

 

 

 

 

 

Życzymy zadowolenia z użytkowania urządzenia 

FlexStep V2! 

 

Z wyrazami szacunku  

Liftup A/S 

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

