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1 | Indledning 

Denne vejledning er beregnet som generel reference for teknikere, der skal afhjælpe fejl og defekter 

på Handicare 1100. Vejledningen er opbygget på følgende måde: 

 

En vejledning vil altid kunne forbedres. Hvis du har tips eller forslag, bedes du give os besked, så vi 

kan tage dem med. Vi ønsker dig god fornøjelse med dit arbejde og håber, at denne vejledning kan 

være til hjælp. 
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2 | Displaykoder 

 
Ingen visning. Liften er 
muligvis i dvaletilstand 

SIDE 8 
 

Betjeningsgreb-forsinkelse: 
Selvtest af liften 

SIDE 8 

Betjeningsgreb aktiveret: 
- liften kører op 

SIDE 8 

 
Betjeningsgreb aktiveret: 
- liften kører ned 

SIDE 8 
 

Betjeningsgreb aktiveret: 
- drejesæde opad 

SIDE 8 og 30 

Betjeningsgreb aktiveret: 
- drejesæde nedad 

SIDE 8 og 30 

 
Fodhviler i bevægelse 

SIDE 8 OG 32 OG 34 
 

Stol i drejestilling 

SIDE 10 OG 16 
Nøgleafbryder slukket 

SIDE 12 

 
Nødstop aktiveret 
 

SIDE 12 

 

 
 

SIDE 14 

Nederste sikkerhedskant 
aktiveret 

SIDE 18 

 
Øverste sikkerhedskant 
aktiveret 

SIDE 20 

Øverste grænseafbryder 
aktiveret 

SIDE 22 

Nederste grænseafbryder 
aktiveret 

SIDE 22 
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Displaykoder 
 

 
Motorproblemer 
[L0=n, L1=n, L2=n, L3=n, L4=n] 

SIDE 24 
 

Skal oplades 
 

SIDE 26 

Opladning afbrudt 
 

SIDE 26 

 
Lav batterispænding 
 

SIDE 26 
 

Betjeningsgreb-forsinkelse: 
Selvtest af lift 

SIDE 8 

Der er et problem med hukom-
melsen i hovedkontrolpanelet 

SIDE 37 

 
Der er ikke strøm på hoved-
strømforsyningen 

SIDE 37 
 

Infrarød fjernbetjening regis-
treret 

SIDE 38 

Radiofrekvens-fjernbetjening 
registreret 

SIDE 38 

 
Sikring sprunget eller batteri  
frakoblet 
 

SIDE 28 
 

Hardwarefejl 
[Y0, YF, YI, Yr, 
Yb, YbF] 

SIDE 37 

 

 
Gelænder for stejlt 

SIDE 37 
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3 | Display 

På liften findes der et info-display, som er koblet sammen med det printede kredsløb, der viser 

diagnosekoder, som skal hjælpe dig med at finde årsagen til eventuelle nedbrud. Koderne står på side 

6 og 7 og i bruger- og installationsmanualen. 

 

 

 

Hvis liften ikke bruges i længere tid, går den på 

standby. Der vises ingen tal i displayet. 

Ingen visning: Liften er 
muligvis i dvaletilstand 

 FEJL 
 

 

 

 

Når der sluttes strøm til liften, udfører softwaren 

en selvtest. Den registrerer automatisk, om liften 

er venstre- eller højresidet. Displayet ruller 

under testen. 

Betjeningsgreb-forsin-
kelse: Selvtest af liften 

 FEJL 
 

 

 

 

Displayet viser ”8”, når liften kører opad og ”9”, 

når den kører nedad. 

Betjeningsgreb aktive-
ret – liften kører op 

 

Betjeningsgreb aktive-
ret:- liften kører ned: 
 
 

 

 

 

Hvis liften er udstyret med et motoriseret dreje-

sæde, drejer sædet ved toppen af trappen, når 

betjeningsgrebet aktiveres. Når det drejes i 

retning mod overetagen, vises der ”8.” i dis-

playet. Når det drejes tilbage, vises der ”9.”. 

Betjeningsgreb aktive-
ret:- drejesæde opad 

 

Betjeningsgreb akti-
veret:- drejesæde nedad 
 
 
 

 

 

Liften er udstyret med en motoriseret fodhviler, 

der kan betjenes med knappen på armlænet. 

Displayet viser skiftevis ”F” og ”P” under be-

vægelsen. 

 

Fodhviler i bevægelse 
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Display 
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4 | Betjeningsgrebet 

Liften betjenes med betjeningsgrebet på armlænet. Betjeningsgrebet, nøgleafbryderen og knappen til 

den motoriserede fodhviler kan flyttes fra højre til venstre side. Liften kan ikke køre, når armlænene er 

foldet ind. Den virker dog med fjernbetjeningerne. Mens liften kører, viser displayet ”8” eller ”9”  

 

Der kan bruges en installationskabelsele til betjeningsgrebet for at køre med 

den motoriserede enhed uden stol. 

 

Kode “-” 
 

 

Stik Standard 

Betjenings-
greb mod 

højre 

Betjenings-
greb mod 
venstre 

A1-3 0 V 11,6 V 0 V 

A1-8 11,6 V 11,6 V 11,6 V 

A1-2 0 V 0 V 11,6 V 
Stol i drejestilling  

FEJL 
    

Hovedstrømforsyningen på betjeningsgrebet er på A1-8 (11,6 V=) 

 

 

Symptomer Funktion Årsag 

Liften bevæger sig op nej ⚫ Ledningsbrud mellem A1-8, A8-2, A20-1, A20-
2, A24-1, A24-2, betjeningsgreb 

⚫ Betjeningsgrebet er defekt 

⚫ Armlænet er foldet ind 

⚫ Kontakten S10 eller S11 til armlænet er defekt 

Liften bevæger sig ned nej 

Motoriseret drejesæde nej 

Motoriseret fodhviler ja 

 

Symptomer Funktion Årsag 

Liften bevæger sig op nej ⚫ Ledningsbrud mellem A1-3, A8-1 og 
betjeningsgreb 

⚫ Betjeningsgrebet er defekt 

 
Liften bevæger sig ned ja 

Motoriseret drejesæde 
én 

retning 

Motoriseret fodhviler ja 

 

Symptomer Funktion Årsag 

Liften bevæger sig op Ja ⚫ Ledningsbrud mellem A1-2, A8-1 og 
betjeningsgreb 

⚫ Betjeningsgrebet er defekt 

 
Liften bevæger sig ned nej 

Motoriseret drejesæde 
én 

retning 

Motoriseret fodhviler ja 
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Betjeningsgreb 
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5 | Generel sikkerhedslinje 

De følgende komponenter er en del af den generelle sikkerhedslinje: 

 

⚫ Nøgleafbryder 

⚫ Nødstoppet 

⚫ Kontakt til valg af stolens position 

 

Når nøgleafbryderen og nødstoppet er aktiveret, kan liften ikke bevæge sig i begge retninger, og det 

motoriserede drejesæde og den motoriseret fodhviler fungerer ikke. 
 

Kode ”0” - liften bevæger sig ikke, og de motoriserede funktioner fungerer ikke. 
 

 

Stik Standard Defekt 

A1-4 4,3 V 10,7 V 

A1-5 4,3 V 10,7 V 

A1-6 4,3 V 10,7 V 

A1-10 4,3 V 0 V 
Nøgleafbryder slukket 

FEJL 
Nødstop aktiveret  

FEJL 
   

 

Når betjeningsgrebet skubbes nedad eller opad, bevæger liften sig ikke, og det motoriserede dreje-

sæde og den motoriserede fodhviler fungerer ikke. Displayet viser kode ”0”. 

 

Symptomer Funktion Årsag 

Liften bevæger sig op nej ⚫ Nøgleafbryderen (S12) er defekt/frakoblet 

⚫ Nødstoppet (S13) er defekt/frakoblet 

⚫ Ledningsbrud mellem A10-2/S12/A 28-
3/S13/A28-4/ A10-1/A11-2/A1-10 

 

Liften bevæger sig ned nej 

Motoriseret drejesæde nej 

Motoriseret fodhviler nej 
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Generel sikkerhedslinje 
 

 

FODHVILER 
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Generel sikkerhedslinje 
 

 

Nødstop-LED 
Hvis der bliver trykket på nødstop, afbrydes den generelle sikkerhedslinje. LED-lampen i nødstoppet 

lyser for at gøre brugeren opmærksom på dette. 

 

 
 

Strømmen til LED-lampen kommer fra strømforsyningen på ledningen til betjeningsgrebet. 
 

LED-lampen i nødstoppet fungerer ikke 
 

Hvis LED-lampen i nødstoppet ikke lyser, når nødstoppet aktiveres: 

 

⚫ LED-lampen er defekt 

⚫ Ledningsbrud mellem A1.8, A8.2, A11.1 

 

 

Stik Standard Defekt 

A1-4 4,3 V 10,7 V 

A1-5 4,3 V 0 V 

A1-6 4,3 V 0 V 

A1-10 4,3 V 0 V 

 

Den lyserøde ledning fra A1-4 til A10-2 sikrer, at den motoriserede fodhviler fungerer, når kontakten til 

valg af stolens position er afbrudt. 

 

 

Symptomer Funktion Årsag 

Liften bevæger sig op ja ⚫ Ledningsbrud mellem A10-2/A12-3 og A1-4 

 

Liften bevæger sig ned ja 

Motoriseret drejesæde ja 

Motoriseret fodhviler nej 
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6 | Kontakt til indstilling af stolens position 

 

Kode “-” 
 

 

Stik Standard Defekt 

A1-4 4,3 V 4,3 V 

A1-5 4,3 V 0 V 

A1-6 4,3 V 0 V 

A1-10 4,3 V 4,3 V 

Stol i drejestilling 

 FEJL 
   

 

Liften bevæger sig ikke, men den automatiske drejefunktion fungerer 
 

Motoriseret drejesæde: 
⚫ Når betjeningsgrebet bevæges opad, drejer stolen: Displayet viser kode ”8”, og efter 8 sekunder 

vises kode ”4”, når liften ikke er ved en endestation. 

⚫ Når betjeningsgrebet bevæges nedad, drejer stolen: Displayet viser kode ”9”, og efter 8 se-
kunder vises kode ”6”, når liften ikke er ved en endestation. 

 

Manuel drejning: 
⚫ Når betjeningsgrebet bevæges opad, viser displayet kode ”8”, og liften bevæger sig ikke. 

⚫ Når betjeningsgrebet bevæges nedad, viser displayet kode ”9”, og liften bevæger sig ikke. 

 

 

Symptomer Funktion Årsag 

Liften bevæger sig op nej ⚫ Kontakten til indstilling af stolens position 
(S14) er defekt/slukket 

⚫ Ledningsbrud mellem A10-2, A11-1, A15-4 

 
Liften bevæger sig ned nej 

Motoriseret drejesæde ja 

Motoriseret fodhviler ja 
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Kontakt til indstilling af stolens position 
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7 | Nederste sikkerhedslinje 

De følgende komponenter er en del af den nederste sikkerhedslinje: 

 

⚫ Nederste kontakt til fodhviler 

⚫ Kontakt til den nederste plade 

⚫ Kontakt til fodhviler på undersiden af fodhviler, når denne er foldet op 

⚫ Kontakt til nederste afdækning 

 

Kode “6” 
 

 

Højre 
 
 
 
 

Venstre 

Stik Standard Defekt 

A1-5 4,3 V 0 V 

A1-6 4,3 V 4,3 V 

Stik Standard Defekt 

A1-5 4,3 V 4,3 V 

Nederste sikkerhedskant aktiveret 

 FEJL 
   

 

Når betjeningsgrebet skubbes nedad, bevæger liften sig ikke. Det motoriserede drejesæde fungerer. 

Hvis dette gøres under kørslen, står liften stille, displayet viser kode ”9”, og efter 8 sekunder viser 

displayet kode ”6”. 

 

Symptomer Funktion  

Liften bevæger sig op ja  

Liften bevæger sig ned nej 

Motoriseret drejesæde ja 

Motoriseret fodhviler ja 

 

Årsag ved højremonteret lift (R) 
⚫ Den nederste kontakt til fodhvileren (S4) er defekt/aktiveres 

⚫ Registreringskontakten på undersiden af stolen (S1) er defekt/ aktiveret 

⚫ Kontakten til fodhvileren på undersiden af fodhvileren, når denne er foldet op (S2) er defekt 
/aktiveret 

⚫ Kontakten på den nederste afdækning (S6) er defekt/aktiveres 

⚫ Ledningsbrud mellem: A15-4 (4,3 V), A14-6, S4, A14-5, A14-2, S2, A21-2, S1, A21-1, A14-1, 
A15-3, A1-5 

 

Årsag ved venstremonteret lift (L) 
⚫ Den nederste kontakt til fodhvileren (S3) er defekt/i bevægelse 

⚫ Registreringskontakten på undersiden af stolen (S1) er defekt/i bevægelse 

⚫ Kontakten til fodhvileren på undersiden af fodhvileren, når denne er foldet sammen (S2) er 
defekt/i bevægelse 

⚫ Kontakten på den nederste afdækning (S5) er defekt/aktiveret 

⚫ Ledningsbrud mellem: A15-2 (4,3 V), A14-4, S3, A14-3, A14-2, S2, A21-2, S1, A21-1, A14-1, 
A15-1, A1-6 
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Nederste sikkerhedslinje 
 

 

 
 

   

L og R kan være begge de nederste sikkerhedskanter 

L og R kan være begge de 

nederste sikkerhedskanter 
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8 | Øverste sikkerhedslinje 

De følgende komponenter er en del af den øverste sikkerhedslinje: 

 

⚫ Øverste kontakt til fodhviler 

⚫ Kontakt til øverste afdækning 

 

Kode “4” 
 

 

Højre 
 
 
 

Venstre 

Stik Standard Defekt 

A1-5 4,3 V 4,3 V 

A1-6 4,3 V 0 V 

Stik Standard Defekt 

A1-5 4,3 V 0 V 

Øverste sikkerhedskant aktiveret A1-6 4,3 V 4,3 V 

 FEJL    

 

Når betjeningsgrebet skubbes opad, bevæger liften sig ikke. Det motoriserede drejesæde fungerer. 

Når det gøres under kørslen, viser displayet kode ”4” omgående. Hvis der skubbes på betjenings-

grebet, når liften står stille, viser displayet kode ”8”, og efter 8 sekunder viser displayet kode ”4”. 

 

 

Symptomer Funktion  

Liften bevæger sig op nej  

Liften bevæger sig ned ja 

Motoriseret drejesæde ja 

Motoriseret fodhviler ja 

 

Årsag ved højremonteret lift (R) 
⚫ Den øverste kontakt til fodhvileren (S3) er defekt/aktiveres 

⚫ Kontakten på øverste afdækning (S5) er defekt/aktiveres 

⚫ Ledningsbrud mellem: A15-2 (4,3 V), A14-4, S3, A14-3, A15-1, A1-6 

 
 

Årsag ved venstremonteret lift (L) 
⚫ Den øverste kontakt til fodhvileren (S4) er defekt/aktiveret 

⚫ Kontakten på øverste afdækning (S6) er defekt/aktiveret 

⚫ Ledningsbrud mellem: A15-4 (4,3 V), A14-6, S4, A14-5, A15-3, A1-5 
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Øverste sikkerhedslinje 
 

 
 

 

L og R kan være begge de 

nederste sikkerhedskanter 

L og R kan være begge de nederste sikkerhedskanter 
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9 | Nederste og øverste grænseafbryder 

Liften standser for enden af skinnen ved grænseafbryderen, som er placeret på det printede kredsløb. 

Hvis liften har nået enden af skinnen, og du bevæger betjeningsgrebet igen i sammen retning, viser 

displayet ”3” eller ”5”. 

 

Liften standser ved toppen og bunden af trappen ved grænseafbryderne (S7 og S8). Afbryderne 

aktiveres af grænseafbrydermodulet på skinnen. Ved at justere modulet kan sædehøjden justeres. 

 

Kode “3“ og “5” 
 

 

 

Øverste grænseafbryder 
aktiveret 

FEJL 

Nederste grænseafbryder 
aktiveret 

FEJL 

 

 

Årsag ved venstremonteret lift 
⚫ Den øverste eller nederste grænseafbryder er aktiveret/defekt 

 

Grænseafbryder S7 S8 

Venstremonteret (L) op ned 

Højremonteret (R) ned op 
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Nederste og øverste grænseafbryder 
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10 | Motorerne 

Liften har som standard 4 motorer. 2 motorer i venstre side og 2 motorer i højre side. 

Softwaren på det printede kredsløb styrer motorerne, og hvis en af motorerne går i stå, vil liften altid 

færdiggøre kørslen til et endepunkt og derefter vise en fejlkode. 

Så snart, der registreres en motor i tomgang, afgiver liften et akustisk signal. 

 

Kode “L” 
 

 
Motorproblemer 
[L0=n, L1=n, L2=n, L3=n, L4=n] 

 FEJL 

 

Symptomer 
⚫ Liften bevæger sig i nedadgående retning (displayet viser ”8”), og opadgående retning 

(displayet viser ”9”, indtil endestationen på skinnen er nået. Liften afgiver et akustisk signal 
under kørslen. 

⚫ Når liften har nået endestationen, kan den ikke bevæge sig. 

⚫ Displayet viser 4 cifre efter hinanden.  

1. ciffer: “L” 

2. ciffer: nedbrudskode (0 til 4)  

3. ciffer: “=” 

4. ciffer: motornummeret 

⚫ Når dette sker, skal den aktuelle motor skiftes, og hvis dette ikke løser problemet, udskiftes 
enheden. 

 

 

2. ciffer: Årsag 

0 Kort overstrømsbelastning  

1 Lang (2 sek.) understrøm 

2 Motor frakoblet 

3 Summen af strøm til alle motorer: overstrøm 

4 Overstrøm på én motor 

X Uventet fejl 
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Motorerne 
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11 | Opladning/strømforsyning 

Batteriopladeren fungerer med en indgangsspænding mellem 100 V og 240 V. Udgangsspændingen 

er 33 V=. Ladestrømmen er 1 A. 

 

Kode “1“ og ”2” og “7” 
 

 
Skal oplades 

FEJL 
Lader ikke tilsluttet 

FEJL 
Lav batteristand 

FEJL 

 

Opladning 
Der fremkommer forskellige diagnosekoder, hvis liften skal oplades. 
 

Kode 1 og 7: 
⚫ Når batterispændingen er meget lav (måske nede på 10 % kapacitet tilbage i batterierne), vises 

denne fejlkode. 

⚫ Når liften tilsluttes ladekontakterne, kører den ikke væk fra kontakterne. 

⚫ 1 blinker. 

⚫ Liften kører først igen, når batteriet er opladet til ca. tre fjerdedele af kapaciteten. 

⚫ En anden måde at komme fri af kontakterne på er at slukke for liften, og derefter tænde igen. 
Men så snart liften tilsluttes kontakterne igen, gentager processen sig. 

⚫ Denne fejlkode er forbundet med fejlkode 7, men kode 7 ses normalt ikke, da kode 1 har 
prioritet over den. 

 

Kode 2: 
⚫ Liften er ikke tilsluttet ladestationen og giver et akustisk signal 
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Opladning/strømforsyning 
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12 | Batterierne 

Der bruges to 12 V, 2,6 Ah vedligeholdelsesfri bly-syre-batterier. De har en forventet levetid på tre år. 

 

Hvis udgangsspændingen på et af batterierne er mindst 5 V mindre end på det andet, må det antages, 

at batteriet er defekt. Hvis spændingen er forskellig fra batteri til batteri, er der noget i vejen med dem. 

 

Garanti 
Der udstedes ingen garanti på batterierne. Vi beder dig dog indsende eventuelle klager til os med bat-

teriets identifikationsnummer. 

 

Kode ”scroll” 
 

 
Betjeningsgreb-forsinkelse:  
Selvtest af lift 

 FEJL 

 

Hvis liften udfører selvtest, hver gang betjeningsgrebet bruges, og liften ikke bevæger sig, er batte-

rierne ikke tilkoblet. 

 

Sikring 
En sikring på 20 A er installeret i ”-”-linjen. 

 

Kode “FuSE” 
 

 
Sikring sprunget eller batteri frakoblet 

FEJL 

 

Sikringen er gået, eller batteriet er ikke tilsluttet. 
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Batterierne 
 

 
  



Handicare 1100 

30 

13 | Motoriseret drejesæde 

Det motoriserede drejesæde drejer ved toppen og betjenes med betjeningsgrebet. 

Liften skal være ved den øverste grænseafbryder og printpladen skal registrere ladestrømmen. Det 

motoriserede drejesæde kan betjenes manuelt i tilfælde af en nødsituation. 

Kontakten til indstilling af stolens position er en del den generelle sikkerhedslinje. Den forhindrer, at 

liften bevæger sig, når liften ikke er i betjeningsposition. 

 

Kode “8.” eller ”9.” 
Det motoriserede drejesæde fungerer ikke, og den motoriserede fodhviler fungerer. 

 

 
Betjeningsgreb aktiveret 
- drejesæde op 

FEJL 

Betjeningsgreb aktiveret 
- drejesæde ned 

FEJL 

 

 

 

 

Stik Intet  
signal 

Motoriseret 
drejesæde 

Defekt ved 
betjening 

A16-1 0 V 0 V 0 V 

A16-3 9,4 V 26 V 26 V 

A18-1/A18-2 0 V 26 V 26 V 

 

 

Symptomer Funktion  

Liften bevæger sig op ja  

Liften bevæger sig ned ja 

Motoriseret drejesæde nej 

Motoriseret fodhviler ja 

 

Årsag 
⚫ Ledningsbrud mellem A18-2, A19-2, nødbetjening A19-1, A18-1 

⚫ Drejemotoren til sædet er defekt 

⚫ nødbetjeningsfunktionen til sædets drejemotor, S15, er defekt/aktiveret 

⚫ Liften standser øverst oppe på afdækningen i stedet for ved grænseafbryderen 
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Motoriseret drejesæde 
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14 | Motoriseret fodhviler 

Den motoriserede fodhviler aktiveres med en knap på undersiden af armlænet. Den motoriserede fod-

hviler kan aktiveres langs hele skinnen. 

 

Kode “F / P” 
Den motoriserede fodhviler fungerer ikke, og det motoriserede drejesæde fungerer. 

 

 
Fodhviler i bevægelse 

 

 

Stik Intet  
signal 

Motoriseret 
drejesæde 

Defekt ved 
betjening 

A16-1 0 V 0 V 0 V 

A16-3 9,4 V 26 V 26 V 

A17-1/A17-2 0 V 16 V 16 V 

 

Når knappen til den motoriserede fodhviler betjenes, blinker displayet med ”F” og ”P”. På printpladen 

blinker en gul LED-lampe. 

 

Symptomer Funktion  

Liften bevæger sig op ja  

Liften bevæger sig ned ja 

Motoriseret drejesæde ja 

Motoriseret fodhviler nej 

 

Årsag 
⚫ Ledningsbrud mellem A17-1, motor, A17-2 

⚫ Motoren til motoriserede fodhviler er defekt 

⚫ Knappen til den motoriserede fodhviler er defekt 

⚫ Ledningsbrud mellem A1-1, A13 -1, S16, A13-2 og A1.7 er defekt 
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Motoriseret fodhviler 
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15 | Motoriseret fodhviler og drejesæde fungerer ikke 

Den motoriserede fodhviler aktiveres med en knap på undersiden af armlænet. Den motoriserede 

fodhviler kan aktiveres langs hele skinnen. 

 

Kode “F / P” 
Den motoriserede fodhviler og det motoriserede drejesæde fungerer ikke 

 

 
Fodhviler i bevægelse 

 

 

Stik Standard 
Betjening af 
motoriseret 

fodhviler 

Betjening af 
motoriseret 
drejesæde 

Defekt ved 
betjening 

A16-1 0 V 0 V 0 V 0 V 

A16-3 9,4 V 26 V 26 V 0 V 

A17-1/A17-2 0 V 16 V 16 V 0 V 

 

⚫ Når knappen til den motoriserede fodhviler betjenes, blinker displayet med ”F” og ”P”. 

⚫ På printpladen blinker en gul LED-lampe. 

⚫ Når det motoriserede drejesæde betjenes, vises ”8.” eller ”9.” i displayet. 

⚫ På printpladen blinker en gul LED-lampe. 

 

 

Symptomer Funktion  

Liften bevæger sig op ja  

Liften bevæger sig ned ja 

Motoriseret drejesæde nej 

Motoriseret fodhviler nej 

 

Årsag 
⚫ Ledningsbrud mellem A1-12 og A16-3 
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Motoriseret fodhviler og drejesæde fungerer ikke 
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16 | Drejespærre (det motoriserede drejesæde) 

I nødstilfælde kan det motoriserede drejesæde frigøres ved at trykke på udløserknappen S15. 
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17 | Printplade 

Printpladen styrer alle liftens elektriske komponenter. Når liften er installeret, og der er koblet strøm til 

den, kontrollerer accelerationsmåleren på det printede kredsløb, om liften er monteret i højre eller 

venstre side. Det er derfor ikke nødvendigt at ændre noget på fjernbetjening eller betjeningsgreb. 

 

Kode ”” og “Y” og “d” 
Hvis en af disse koder vises, er der et problem med printpladen, og den skal derfor udskiftes. 

 

 
Der er et problem med hukom-
melsen i hovedkontrolpanelet 

FEJL 

Hardwarefejl 
[Y0, YF, YI, Yr, Yb, YbF] 

FEJL 

Der er ikke strøm på hoved-
strømforsyningen 

FEJL 

 

Kode :AngLE” 
Skinnen er monteret på en trappe med en hældning på mere end 50º. 

 

 
Gelænder for stejlt 

 FEJL 
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18 | Fjernbetjeningerne 

Fjernbetjeningerne fungerer ved hjælp af infrarødt lys. På bagsiden findes en vippekontakt (dipswitch) 

til indstilling af forskellige koder. 

 

⚫ Rød afdækning på bagsiden betyder, at fjernbetjeningen fungerer med infrarødt lys. 

⚫ Orange afdækning på bagsiden betyder, at fjernbetjeningen fungerer med radiofrekvens (868 
Mhz). Dette er ekstraudstyr til model 1100. 

⚫ Blå afdækning på bagsiden betyder, at fjernbetjeningen fungerer med radiofrekvens (915 Mhz). 
Dette er ekstraudstyr til model 1100. 

⚫ Orange afdækning på bagsiden betyder, at fjernbetjeningen fungerer med radiofrekvens (2,4 
Mhz). Dette er ekstraudstyr til model 1100. 

 

Under afdækningen findes en vippekontakt til indstilling af en anden kanal. 

 

Fjernbetjeninger med infrarødt lys er funktionsdygtige ved levering. Hvis ikke kan de tilknyttes på 

følgende måde: 

Hvis liften ikke kører op eller ned ad trappen, når der trykkes på knapperne på den tilhørende 

fjernbetjening, skal følgende procedure udføres: Kør liften ned og åben enheden. Tag adapteren ud af 

stikket og frakobl PCB’en. Vent 30 sekunder, tryk derefter på en knap på fjernbetjeningen og ret den 

mod PCB’en. Tilslut PCB’en igen. Hvis I<>R (infrarød) vises i displayet, er fjernbetjeningen tilknyttet 

igen. Hvis tilknytningen ikke lykkedes af årsager som f.eks. interferens eller direkte sollys, skal RF-

fjernbetjeningssættet installeres. Sæt adapteren i stikket igen. 

 

 
Infrarød fjernbetjening  
registreret 

Radiofrekvens-fjernbetjening 
registreret 
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Fjernbetjeningerne 
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19 | 2,4 Ghz-RF-modulet 

 

 
Sort =  - 

Rød =  + (3,3 V) 

Gul =  TX-data PCBA  

Orange =  RX-data PCBA 
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20 | Test 

Kredsløbene skal testes på følgende måde: 

 

⚫ Brug el-diagrammet til at se, hvilket kredsløb der skal testes 

⚫ Frakobl Handicare 1100 fra strømforsyningen 

⚫ Frakobl det printede kredsløb 

⚫ Sæt multimeteret i ’bip’-, ’modstand’- eller ’volt’-testindstilling 

⚫ Kontrollér, at du foretager testen mellem de korrekte ben/tal. 

⚫ Hvis der ikke lyder et bip eller vises nogen modstand, betyder det, at testen af kredsløbet ikke 
er fuldført. 

⚫ Spændinger kan ses i el-skemaet 

 

Hvis der er kortslutning til stellet, holdes en af målestifterne mod enhedens jordstift, og den anden 

stikkes ind i et af stikkene. 

 

 

 

 

21 | Redning af brugeren 

Vejledning i redning af en bruger, der sidder i en lift af typen Handicare 1100, som stadig befinder sig 

ved toppen af trappen. 

 

Kontrollér status for liften i diagnosedisplayet. Foretag udbedring af de fejl på trappeliften, der kan 

udgøre en fare for brugeren. For eksempel fejl i fodhvilerens sikkerhedsværn, i betjeningen, 

registreringssystemet eller kontakten til indstilling af stolens position. 

 

Kør aldrig med brugeren på liften, hvis en af sikkerhedsforanstaltningerne er slået fra. 

 

Hvis det ikke er muligt at udbedre fejlen uden fare for brugeren, skal man frigøre brugeren først. I 

sådan en situation, skal du sørge for hele tiden at være oven for brugeren og liften. 

 

Flyt brugeren i sikkerhed ved at dreje stolen i retning mod trapperne. Lås stolen fast. Løsn sikkerheds-

selen. Brugeren kan nu træde ud i retning af trapperne og gå op til etagen ovenover. 

 

Nu kan fejlen udbedres. 
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