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1. Förord
Grattis till din nya rullstolslift.
Detta är en bruksanvisning i original till din nya HDN-lift.
Det är viktigt att du läser igenom denna bruksanvisning innan liften tas i bruk.
Uppställning och installation SKA göras av en Liftup-utbildad servicetekniker för att säkerställa
korrekt montering. Ev. felaktig montering kan orsaka oavsiktliga riskmoment.
HDN-liften är en ny och innovativ lift för rullstolsanvändare. Liften förenar elegant design med
en robust konstruktion som kan anpassas till omgivningen omkring liften. Liften är
platsbesparande och kräver därmed inte någon plats för långa ramper och liknande. Golvet
höjs och sänks lätt och elegant, vilket gör att rullstolsanvändare och rörelsehindrade kan röra
sig mellan två nivåer.
Liften styrs enkelt via styrningspaneler på väggen eller via en elegant fjärrkontroll.
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2. EG-försäkran om överensstämmelse
Maskindirektivet 2006/42/EF
Tillverkare:

Liftup A/S

Adress:

Hagensvej 21, DK-9530 Støvring

Telefonnummer:

+45 9686 3020

informerar härmed om:

HDN-lift

Utrustning:

Dold och nedsänkbar lift för rullstolsanvändare och rörelsehindrade
År:

2012

överensstämmer med Maskindirektivets väsentliga säkerhets- och sundhetskrav:
Vid utvärderingen har följande standard använts:
ISO

9386- 1: 2000 Power operated lifting platforms.

överensstämmer med EMC-direktivet 2004/108/EF av 15 december 2004 om
inbördes tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk
kompatibilitet.
Direktör
_______________

Flemming Eriksen
_______________________

Titel

Namn

Liftup A/S, Hagensvej 21, DK-9530 Støvring
_________________________________
Ort

2012-01-13
___________________
Datum

_____________________________
Underskrift
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3. Typcertifikat

KOPIA AV CE-MÄRKET
SÄTTS IN HÄR
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4. Factory Acceptance Test (FAT)
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5. Användarvillkor
Liften får endast användas av rullstolsanvändare och rörelsehindrade personer.
Max. belastning är 400 kg jämnt fördelat på liften och max. 2 personer. Vilken modell och max.
belastning det rör sig om anges för övrigt på CE-märket som är monterat på insidan av
sidostyckena.
Denna bruksanvisning ska läsas igenom noggrant innan rullstolen tas i bruk.
Liften får INTE användas för varutransport eller för att köra pallar med last eller annan form av
tung last.
Liftens ägare är skyldig att underhålla liften enl. Underhållsguiden i avsnitt 12.
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6. Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer
Strömförsörjning:
Plattformsstorlek:
Egenvikt:
Inbyggnadsdjup:
Lyfthöjd:
Lyftkapacitet:
Lyfthastighet:
Bullernivå:
Godkännande:

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

Arbetscykel:

2 min. / 18 min
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7. Säkerhetsanvisningar
7.1

Installation och underhåll.

Försök inte att installera eller underhålla din HDN-lift själv. Detta SKA göras av en
auktoriserad* servicetekniker.
Ta INTE bort skyddsplattor eller säkerhetsplattor, eftersom detta kan medföra att din lift
oavsiktligt orsakar personskador.

7.2

Oavsiktlig rörelse hos HDN-liften.

Om det uppstår situationer eller rörelser vid användning av din HDN-lift som inte finns
beskrivna i denna bruksanvisning, ska enheten stängas av och teknisk hjälp tillkallas.
Om din HDN-lift inte rör sig i en vågrät rörelse som plattform, kan en mekanisk defekt ha
uppstått och då ska teknisk hjälp tillkallas.
Om liften inte stannar vågrätt med golven vid övre respektive nedre nivå ska enheten
eventuellt kalibreras. Detta görs genom att köra ner plattformen till golvnivå och hålla inne
ned-knappen i ca 5 sek. Om problemet kvarstår, tillkalla teknisk hjälp.

7.3

Liftens rörelse.

Utrymmet under liften ska hållas fritt från alla material/föremål som kan hindra liftens rörelse i
nedåtgående riktning. I annat fall kan liften inte förflytta sig till den nedersta nivån och därmed
inte användas som rullstolslift. Under normala omständigheter kan det inte komma in
material/föremål under liften, eftersom detta utrymme är stängt.

7.4

Undvika personskada.

För att undvika personskada är det INTE tillåtet att använda HDN-liften när någon eller något
riskerar klämskador, klippskador, fall, snubbelskador eller liknande. Användaren/operatören
ska i möjligaste mån säkerställa att liftens rörelse kan ske utan att någon eller något skadas.
Var extra uppmärksam när mindre barn eller handikappade befinner sig på eller i närheten av
liften, eftersom dessa grupper inte alltid kan förväntas förutse de möjliga konsekvenserna av
liftens rörelser.

7.5

Överbelastning av liften.

För att undvika materialskador i samband med överbelastning (högst 400 kg jämnt fördelat) är
HDN-liften utrustad med en överbelastningssäkring som stoppar liften vid överbelastning. Om
liften överbelastas, kör då ned liften för att stiga av.
* Har genomgått produkt- och servicekurs hos Liftup

Varning
Även om liften är utrustad med diverse säkerhetsåtgärder ska du aldrig använda liften om
personer eller djur befinner sig i närheten av liften så att det inte uppstår risk för klämning.
Låt aldrig barn leka med liften.
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8. Personsäkerhet:
HDN-liften är utrustad med olika säkerhetsanordningar som säkerställer att användaren och
andra personer inte kommer till skada vid användning av liften.

8.1

Klämsäkring:

Säkringsplattor för skydd mot
klämning och avkörning

HDN-liften är monterad med säkerhetssidostycken på
alla öppna sidor som skyddar mot klämning. Dessa
sidostycken får inte avmonteras då detta kan leda till
personskada.
Observera att sidostyckena även fungerar som
avkörningsskydd, dvs. när liften kör upp kommer
sidostyckena först att åka upp 100 mm innan liften börjar
röra sig.

8.2

Undvika personskada:
-

För att undvika personskada är det INTE tillåtet att använda HDN-liften när någon
eller något riskerar klämskador, klippskador, fall, snubbelskador eller liknande.

-

Det är viktigt att användaren/operatören säkerställer att liftens rörelse kan ske utan
att någon eller något skadas.

-

Var extra uppmärksam när mindre barn eller handikappade befinner sig på eller i
närheten av liften, eftersom dessa grupper inte alltid kan förväntas förutse de möjliga
konsekvenserna av liftens rörelser.

-

Pröva aldrig att lasta mer på liften än den maximala last som anges på lastskylten (400
kg).
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8.3

Avkörningsskydd:

När liften körs till "lift uppe" kommer först säkerhetssidostyckena att åka upp och låsa liften,
innan liften börjar köra. Säkerhetssidostyckena fungerar nu som avkörningsskydd.
När liften körs ner helt kommer säkerhetssidostyckena automatiskt att åka ner i liften och
därefter kan avstigning ske.

Plant golv, klar för på-/avstigning

8.4

Säkerhetssidostyckena har körts upp

Lift uppe, klar för på-/avstigning

Hantering:

Liften levereras vanligtvis av din försäljare som även sköter installationen.
Försök inte att flytta liften för hand då detta kan ge bestående personskador. Produkten ska
flyttas och hanteras med det lyftmaterial som installerats (pallyftare, rullbrädor eller likn.).
Liften får inte utsättas för kraftiga stötar/dunsar då detta kan påverka funktionen.
Medföljande fjärrkontroll* ska förvaras torrt och får inte utsättas för kraftiga slag genom t.ex.
att kasta den. Rengöring får endast ske med en kraftigt urvriden trasa.
Använd aldrig högtryckstvätt eller vattenslang för att spola av liften då detta kan medföra
skador på produkten.

* Extrautrustning
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9. Funktionsbeskrivning
Liften har en så kallad "dödmansgrepp"-funktion, dvs. tryckknapparna ska hållas inne under hela
körningen.
Liften fungerar på ett enkelt sätt genom att användaren kör liften till sig med en av
tryckknapparna på väggen eller med medföljande fjärrkontroll*.
När användaren stigit på liften styrs den från panelen som är placerad vid liften, där man kan
välja att bli transporterad till övre respektive nedre nivå.

10. Montering
Installation av liften utförs av en auktoriserad servicetekniker.
Försök inte att flytta eller avinstallera din HDN-lift samt att ev. reparera den. Detta SKA göras
av en auktoriserad servicetekniker.
Vid felaktig montering kan säkerhetsrisken öka för användarna. Liftup avsäger sig allt ansvar,
om montering och installation inte har utförts av en auktoriserad servicetekniker.
För ytterligare information eller material beträffande montering, kontakta din försäljare.

11. Start
Liftens styrenhet ska alltid vara ansluten till ett 230V-vägguttag och lysa.
Vanligtvis är liften alltid i "stand by-läge", dvs. den är klar för användning så snart du trycker på
en av fjärrkontrollens knappar.

* Extrautrustning
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12. Styrning
12.1 Den dagliga användningen.
HDN-liften styrs med hjälp av de två styrningspanelerna ovanför respektive nedanför liften, en
tryckpanel placerad vid liften eller via fjärrkontrollen*. Fjärrkontrollen ersätter eller
kompletterar de fastmonterade tryckknappspanelerna.

Köra upp eller ned
liften med
fjärrkontrollen
Fig. 1

* Extrautrustning

Fjärrkontroll

12.2 Styrning av HDN-liften från den ÖVERSTA nivån.
För att köra tillbaka HDN-liften till den ÖVERSTA nivån, tryck/håll på knappen som är
placerad ovanför liften.
Liften startar med att lyfta upp säkerhetssidostyckena, varefter liften rör sig upp till den övre
nivån. Kom ihåg att hålla tryckknappen inne hela tiden, eftersom liften stannar automatiskt när
du släpper tryckknappen.
Liften stannar automatiskt när den når den övre nivån. Därefter kan man köra in i liften.

HDN-liften är klar att användas på den övre
nivån
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12.3 Styrning av HDN-liften från den NEDRE nivån.
Om inte liften redan befinner sig på den nedre nivån, kör dit den enligt
följande:
För att köra tillbaka HDN-liften till den NEDERSTA nivån, tryck/håll på knappen som är
placerad nedanför liften.
Liften startar med att röra sig mot den nedre nivån. När liften har nått den nedre nivån
fortsätter säkerhetssidostyckena att åka ned i liften. När säkerhetssidostyckena är helt nere
och vågräta med golvet, stannar liften automatiskt och därefter kan man köra in i liften.
Kom ihåg att hålla tryckknappen inne hela tiden, eftersom liften stannar automatiskt när du
släpper tryckknappen.

HDN-liften är klar att användas på den
nedre nivån

12.4 Styrning av HDN-liften när användaren är i liften
HDN-liftens rörelse som rullstolslift sker med hjälp av
liften eller vid fjärrkontrollen*.
-

knappen som är placerad vid

Tryck på den översta tryckknappen för att köra upp liften och håll knappen inne tills
liften stannar.
Tryck på den nedersta tryckknappen för att köra ner liften och håll knappen inne tills
liften stannar och säkerhetssidostyckena har körts helt i botten.

* Extrautrustning
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13. Drift
Under normala driftförhållanden ska liften alltid vara ansluten till 230V. Liften står i standby-läge när
den inte används och kommer alltid att vara klar för användning när så önskas.

VIKTIGT!
Om du observerar att liften inte kör som förväntat eller stannar igen efter några centimeter,
kan tekniska problem ha uppstått som kräver reparation av tekniskt kunnig personal. Kontakta
din försäljare för ytterligare hjälp.
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14. Underhåll
14.1 Rengöring:
Den allmänna rengöringen får endast ske med en kraftigt urvriden trasa. Använd INTE
högtryckstvätt eller spola med vattenslang direkt på liften.

14.2 Mekaniskt underhåll
Det mekaniska underhållet av liften ska vanligtvis endast ske i samband med de regelbundna
servicekontrollerna som ska utföras av en auktoriserad servicetekniker 2-4 gånger om året
beroende på om liften är installerad inom- eller utomhus.
Kontakta omedelbart din försäljare för reparation om det skulle uppstå oväntade fel eller
missljud.

14.3 Fjärrkontroll (tillbehör)
I fjärrkontrollenheten finns två batterier monterade. För att säkerställa stabil funktion ska
batterierna bytas varje halvår. Byt batterier enligt följande:
1. Lossa skruven på fjärrkontrollens baksida
2. Ta bort bakstycket
3. Lossa skruven som håller fast batterierna
4. Byt batterierna
5. Montera fast batterihållaren igen
6. Montera fast bakstycket igen och testa
I fjärrkontrollen ska 2 x AAA-batterier användas.
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15. Installation och överlåtelse
Tabellen ska fyllas i i samband med installation.
Exempel:
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16. Checklista för underhåll
Förutom det allmänna underhållet som beskrivs i avsnitt 12 rekommenderar vi som tillverkare
att en rutinmässig kontroll genomförs varje halvår av en auktoriserad servicetekniker.
Försäljaren som du har köpt produkten av kommer att erbjuda denna service, men vill du
anlita en annan serviceleverantör har liftens ägare ansvaret för att den valda serviceteknikern
har den utbildning som krävs för att kontrollera den aktuella produkten.
Av säkerhetsmässiga skäl är det mycket viktigt att denna kontroll följs, eftersom bristande
kontroll eller felaktigt genomförd kontroll kan leda till personskada.

VIKTIGT!
Innan liften kontrolleras på/under, SKA liften demonteras från manöveranordningen för att
förhindra oavsiktlig körning. Det är serviceteknikerns ansvar att kontrollera att liften
demonterats innan servicen påbörjas.
Obs! Det räcker inte att bryta 230V-försörjningen, eftersom systemet även har batteribackup.
Nedanstående checklista för underhåll ska fyllas i vid varje kontroll.
Exempel:
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17. Servicebok
Tabellen ska fyllas i efter varje kontroll.
Exempel:
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18. Reservdelar
Originalreservdelar ska alltid användas. Byte av delar får endast göras av certifierade
servicetekniker.
Om andra reservdelar används än de föreskrivna gäller inte garantin, och Liftup avsäger sig
samtidigt allt ansvar för produktens säkerhet.

Part no.
101423
101804
101998
101422
102642
102643
102791
101604
101809
102206

Description
40x40xØ16 mm. bush
Adjusting screw ø 50, for HDN (for bottom frame)
Adjusting screw ø 30, for HDN (for top frame)
Sliding Block for scissor lift
Actuator for HDN
Control unit for HDN
Remote Control - HDN, Receiver unit for act. 102643, 868 MHz
Remote Control - Transm. unit, Handheld, Easylift/HDN, 868M
Call Station, HDN wireless, 2 way
Call station HDN, 2 way

101423

101804

102642

101998

101422

102643
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19. Elektriskt schema
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20. Demontering
För att säkerställa att liften demonteras korrekt så att den ev. kan återanvändas vid annan
installation, rekommenderar vi att en auktoriserad servicetekniker anlitas. Kontakta din
försäljare för att få hjälp med demonteringen.
Var uppmärksam på att det kan uppstå klämningsrisk när HDN-liften monteras bort från
byggnaden och saxenheten lyfts manuellt.

21. Bortskaffning
Det är ägarens skyldighet att bortskaffa produkten enligt aktuella gällande regler.
Kontakta ev. din försäljare för att få hjälp med bortskaffningen.

22. Garanti
Garantin gäller med avseende på de aktuella gällande reglerna för garanti. Läs mer om detta i
försäljnings- och leveransvillkoren.
Garantin gäller endast om de föreskrivna servicekontrollerna har följts.
Väljer kunden att inte följa de föreskrivna servicekontrollerna avsäger sig Liftup ansvaret för
produktens säkerhet. Det är därmed kundens ansvar att liften alltid uppfyller gällande regler
beträffande säkerhet.

Mycket nöje med din nya HDN-lift!
Mvh Liftup
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