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1. Forord
Tillykke med din nye kørestolslift.
Dette er en original brugsanvisning til deres nye HDN lift.
Det er vigtigt, at du gennemlæser denne manual, 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.
HDN liften er en ny og innovativ lift til kørestolsbrugere. Løsningen lader elegant design blive
forenet med en robust konstruktion, som kan tilpasses omgivelserne omkring liften. Liften er
pladsbesparende, og kræver dermed ikke plads til lange ramper og lignende. Gulvet hæves og
sænkes let og elegant, hvilket giver kørestolsbrugere og gangbesværede adgang imellem to
niveauer.
Liften betjenes enkelt via betjeningspaneler monteret på væggen, eller via en elegant
fjernbetjening.

4
Liftup A/S Hagensvej 21| DK-9530 Støvring | Denmark | T: +45 96 86 30 20 | M: mail@liftup.dk | www.liftup.dk | CVR DK-1015 3964

BRUGER MANUAL – HDN – DK VERSION 1.4

2. EF-overensstemmelseserklæring
Maskindirektivet 2006/42/EF
Fabrikant:

Liftup A/S

Adresse:

Hagensvej 21, DK-9530 Støvring

Telefon nr.:

+45 9686 3020

erklærer hermed, at:

HDN-Lift

Udstyr:

Skjult og nedsænkbar lift til kørestolsbrugere og gangbesværede
År:

2012

er i overensstemmelse med Maskindirektivets væsentlige sikkerheds- og
sundhedskrav:
Ved vurderingen er anvendt:
ISO

9386- 1: 2000 Power operated lifting platforms.

er i overensstemmelse med EMC-direktivet 2004/108/EF af 15. december 2004 om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk
kompatibilitet.
Direktør
_______________

Flemming Eriksen
_______________________

Titel

Navn

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

01-13-2012
___________________
Dato

_____________________________
Underskrift
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3. Typecertifikat

KOPI AF CE-MÆRKET
INDSÆTTES HER
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4. Fabriksgodkendelsestest (FAT)
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5. Brugsbetingelser
Liften er udelukkende til brug for kørestolsbrugere eller gangbesværede personer.
Max. belastning er 400 kg. jævnt fordelt på liften og max. 2 personer. Max. belastning kan i
øvrigt ses på CE-mærket monteret indvendig på skørterne.
Denne brugervejledning skal gennemlæses grundigt før ibrugtagning.
Liften må IKKE bruges til varetransport, der må ikke køres paller med gods eller anden form
for svær last ind på liften.
Ejeren af liften er forpligtet til at vedligeholde liften iht. Vedligeholdelsesvejledningen i afsnit 13.
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6. Tekniske specifikationer
Eksempel:

Tekniske specifikationer:
El-forsyning:
Platformsstørrelse:
Egenvægt:
Nedbygningshøjde:
Løftehøjde:
Løftekapacitet:
Løftehastighed:
Støjniveau:
Godkendelse:

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

Duty cycle:

2 min. / 18 min
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7. Sikkerhedsanvisninger
7.1

Installation og vedligehold

Forsøg ikke selv at installere eller vedligeholde Deres HDN Lift. Dette SKAL foretages af en
autoriseret* servicetekniker.
Fjern IKKE beskyttelsesplader eller sikkerhedsplader, da dette kan bevirke, at Deres lift
utilsigtet forårsager personskade.

7.2

Utilsigtede bevægelser af HDN liften.

Såfremt der under anvendelsen af Deres HDN lift opstår handlinger eller bevægelser, der ikke
er beskrevet i denne manual, skal enheden standses og teknisk assistance tilkaldes.
Såfremt Deres HDN lift ikke bevæger sig i en plan bevægelse som platform, kan der være
opstået mekanisk defekt, og teknisk assistance tilkaldes.
Hvis liften ikke standser ved hhv. øvre og nedre niveau plant med gulvene skal enheden evt.
kalibreres. Dette gøres ved at køre platformen ned til gulvniveau, og holde ned-tasten inde i ca.
5 sek.. Hvis problemet fortsætter, tilkald teknisk assistance.

7.3

Liftens bevægelse.

Rummet under liften skal holdes fri for alle emner/objekter, der kan forhindre liftens bevægelse
i nedadgående retning. I modsat fald kan liften ikke bevæges til det nederste niveau og derved
ikke anvendes som kørestolslift. Under normale omstændigheder vil der ikke kunne komme
emner/objekter under liften, da adgangen hertil er helt lukket.

7.4

Undgå personskade.

For at undgå personskade er det IKKE tilladt at anvende HDN-liften, når nogen eller noget er i
fare for at komme til skade ved klemning, klipning, fald, snublen eller lignende. Det skal fra
brugeren/operatøren videst muligt sikres, at liftens bevægelse kan ske uden at bringe nogen
eller noget i fare.
Vær ekstra opmærksom, når der er mindre børn og handicappede på eller nær liften, da disse
grupper ikke altid kan forventes at kunne forudse de mulige konsekvenser af liftens bevægelser.

7.5

Overbelastning af liften.

For at undgå materiel skade i forbindelse med overbelastning max. 400 kg jævnt fordelt er
HDN-liften udstyret med en overbelastningssikring, der ved overbelastning stopper liften. I
tilfælde af overbelastning, kør da liften ned for at komme af.
* Har gennemgået produkt- og servicekursus af Liftup.
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8. Personsikkerhed
HDN-liften er udstyret med forskellige sikkerhedsanordninger, der sikrer, at brugeren og
andre personer ikke kommer til skade ved brug af liften.

8.1

Klemsikring

Klemnings og afkørsels
sikringsplader

HDN-liften er monteret med sikkerhedsskørter på
alle åbne sider, der sikrer personer imod klemning.
Disse skørter må ikke afmonteres, da der herved kan
opstå personskade.
Bemærk skørterne virker også som afkørselssikring,
dvs. når liften kører op, vil skørterne først køre
100mm op, inden liften begynder at bevæge sig.

8.2

Undgå personskade
-

For at undgå personskade er det IKKE tilladt at anvende HDN-liften, når nogen eller
noget er i fare for at komme til skade ved klemning, klipning, fald, snublen eller
lignende.
Det er vigtigt, at brugeren/operatøren sikrer sig, at liftens bevægelse kan ske uden at
bringe nogen eller noget i fare.
Vær ekstra opmærksom når der er mindre børn og handicappede på eller nær liften,
da disse grupper ikke altid kan forventes at kunne forudse de mulige konsekvenser af
liftens bevægelser.
Prøv aldrig at laste mere på liften, end der angives på lastskiltets maksimale last (400
kg.)
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8.3

Afkørselssikring

Når liften køres til ”lift oppe”, vil sikkerhedsskørterne først køre op og låse, inden liften
begynder at køre. Sikkerhedsskørterne virker nu som afkørselssikkerhed.
Når liften køres helt ned, vil sikkerhedsskørterne automatisk køre ned i liften, og herefter kan
liften forlades.

Plan gulv, klar til på/afstigning

8.4

Sikkerhedsskørter kørt op

Lift oppe, klar til på/afstigning

Håndtering

Liften bliver normalt leveret af din forhandler, som også sørger for installationen.
Forsøg ikke at flytte liften med håndkraft, da det kan give varige personskader. Produktet skal
flyttes og håndteres med dertil indrettede løftemateriel (palleløfter, rulleplade eller lign.).
Liften må ikke udsættes for kraftige stød/bump da det kan gå ud over funktionaliteten.
Den medfølgende fjernbetjening* skal opbevares tørt, og må ikke udsættes for kraftige slag ved
f.eks. et kaste med den. Rengøring må kun foretages med en hårdt opvredet klud.
Brug aldrig højtryksrenser eller vandslange til at spule liften, da det kan medføre defekt i
produktet.

* Ekstraudstyr
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9. Funktionsbeskrivelse
Liften er en såkaldt ”dødemandsbetjent” lift, dvs. at trykknapperne skal holdes inde under hele
kørslen.
Liften fungerer i sin enkelthed ved, at brugeren tilkalder liften med en af trykknapperne på
væggen, eller med den medfølgende fjernbetjening*.
Når brugeren er på liften, betjenes denne fra panelet placeret ved liften, hvor man kan vælge at
blive transporteret hhv. til øvre eller nedre niveau.

10. Montage
Installation af liften er foretaget af en autoriseret servicetekniker.
Forsøg ikke at flytte eller afinstallere Deres HDN-lift, samt evt. 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.
For yderligere information eller materiale vedr. montage kontakt din forhandler.

11. Opstart
Liftens styreenhed skal altid være tilkoblet en 230V stikkontakt og være tændt.
Normalt er liften altid i ”stand by mode”, dvs. at den er klar til brug, så snart der bliver trykket
på en af betjeningstasterne.

* Ekstraudstyr
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12. Betjening
12.1 Den daglige anvendelse
HDN-liften betjenes ved hjælp af de to betjeningspaneler hhv. ovenfor og nedenfor liften, et
trykpanel placeret ved liften eller via fjernbetjeningen*. Fjernbetjeningen erstatter eller
supplerer de fastmonterede trykknappaneler.

Kalde til lift hhv.
op eller ned

Fig. 1

* Ekstraudstyr

Fjernbetjening

12.2 Betjening af HDN-liften fra det ØVERSTE niveau.
For at kalde HDN-liften til ØVERSTE niveau skal der trykkes/holdes på
tasten
placeret ovenfor liften.
Liften starter med at løfte sikkerhedsskørterne op, hvorefter liften bevæger sig op til øvre
niveau. Husk at holde trykknappen inde hele tiden, da liften stopper automatisk, når
trykknappen slippes.
Liften standser automatisk, når den når øvre niveau. Herefter kan man køre ind på liften.

HDN-liften klar til brug på øvre niveau
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12.3 Betjening af HDN-liften fra det NEDRE niveau.
Hvis ikke liften allerede er i nedre niveau, tilkaldes den som følgende:
For at kalde HDN-liften til NEDERSTE niveau skal der trykkes/holdes på
tasten
placeret nedenfor liften.
Liften starter med at bevæge sig mod nedre niveau. Når nedre niveau er nået, fortsætter
sikkerhedsskørterne med at køre ned i liften. Når sikkerhedsskørterne er helt nede og plan
med gulv, standser liften automatisk, herefter er liften klar til at køre ind på.
Husk at holde trykknappen inde hele tiden, da liften stopper automatisk, når trykknappen
slippes.

HDN-liften klar til brug på nedre niveau

12.4 Betjening af HDN-liften, når brugeren er på liften
Bevægelse af HDN-liften som kørestolslift sker ved hjælp af
eller på fjernbetjeningen*.
-

tasten placeret ved liften,

For at køre liften op, trykkes på den øverste trykknap, og holdes inde indtil liften
standser.
For at køre liften ned, trykkes på nederste trykknap, og holdes inde indtil liften
standser, og sikkerhedsskørter er kørt helt i bund.

* Ekstraudstyr
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13. Drift
Under normale driftsforhold skal liften altid være tilsluttet 230V. Liften står i standby-tilstand
når den ikke er i brug, og vil altid være klar til brug når det ønskes.

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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14. Vedligeholdelse
14.1 Rengøring
Den almene rengøring må kun foretages med en hårdt opvredet klud. Der må IKKE anvendes
højtryksrenser eller spules direkte på liften med vandslange.

14.2 Mekanisk vedligehold
Den mekaniske vedligeholdelse af liften skal normalt kun foretages i forbindelse med de
regelmæssige serviceeftersyn, som skal foretages af en autoriseret servicetekniker 2 / 4 gange
om året afhængig af, om liften står inde eller ude.
Skulle der opstå utilsigtede fejl eller mislyde, kontakt straks din forhandler for at få udbedret
fejlen.

14.3 Fjernbetjening (tilbehør)
I fjernbetjeningshåndsættet er der monteret to batterier. For at sikre stabil funktion skal
batterierne skiftes hvert halve år. For at skifte batterierne gør som følger:
1. Løsn skruen bag på fjernbetjeningen
2. Fjern bagpanelet
3. Løsn skruen, der holder batterierne
4. Udskift batterierne
5. Monter batteriholderen igen
6. Monter bagpanelet igen og test
Fjernbetjeningen bruger 2 x AAA batterier.
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15. Installation og overdragelse
Skemaet skal udfyldes i forbindelse med installation

18
Liftup A/S Hagensvej 21| DK-9530 Støvring | Denmark | T: +45 96 86 30 20 | M: mail@liftup.dk | www.liftup.dk | CVR DK-1015 3964

BRUGER MANUAL – HDN – DK VERSION 1.4

16. Vedligeholdelsestjekliste
Ud over den almene vedligeholdelse som beskrevet i afsnit 12, anbefaler vi som fabrikant, at
der foretages rutinemæssige eftersyn hvert halve år af en autoriseret servicetekniker.
Forhandleren, 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
serviceteknikker er uddannet i det pågældende produkt.
Det er af sikkerhedsmæssige årsager meget vigtigt, at disse eftersyn overholdes, da manglende
eller forkert udførte eftersyn kan resultere i personskade.
VIGTIGT. Før der må foretages eftersyn på/under liften, SKAL liften demonteres fra
styringen for at sikre mod utilsigtet kørsel. Det er serviceteknikerens ansvar at sikre denne
demontage inden service påbegyndes.
NB. Det er ikke nok at afbryde 230V forsyningen, da systemet er forsynet med batteri backup.
Nedenstående vedligeholdelseschecksliste skal udfyldes ved hvert eftersyn (eksempel):
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17. Service logbog
Skemaet skal udfyldes efter hvert eftersyn (eksempel).
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18. Reservedele
Der skal til enhver tid anvendes originale reservedele. Udskiftning må kun ske af certificerede
serviceteknikere.
Anvendes der andre reservedele end de foreskrevne, bortfalder garantien, og Liftup fraskriver
sig samtidig ethvert ansvar vedr. produktets sikkerhed.
Varenr.
101423
101804
101998
101422
102642
102643
102791
101604
101809
102206

Beskrivelse
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. Elektrisk diagram
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20. Demontage
For at sikre korrekt demontage, for evt. genbrug ved anden installation, anbefales det at bruge
en autoriseret servicetekniker. Kontakt din forhandler for hjælp til demontage.
Vær opmærksom på at der kan opstå klemningsfare, når HDN-liften frigøres fra bygningen og
saks-enheden løftes manuelt.

21. Bortskaffelse
Det er ejerens pligt at bortskaffe produktet i henhold til de til enhver tids gældende regler.
Kontakt evt. din forhandler for hjælp til bortskaffelse.

22. Garanti
Garantien dækker i henhold til de til enhver tid gældende regler vedr. garanti. Se mere herom i
salgs- og leveringsbetingelserne.
Garantien dækker kun, hvis de foreskrevne serviceeftersyn er overholdt.
Fravælger kunden de foreskrevne serviceeftersyn, fraskriver Liftup sig ansvar for produktets
sikkerhed. Det er hermed kundens ansvar, at liften til enhver tid overholder gældende regler
vedr. sikkerhed.

God fornøjelse med Deres nye HDN-lift!
Mvh. Liftup

24
Liftup A/S Hagensvej 21| DK-9530 Støvring | Denmark | T: +45 96 86 30 20 | M: mail@liftup.dk | www.liftup.dk | CVR DK-1015 3964

