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1. Johdanto
Onnittelut uuden tasonostimen hankinnasta.
Tämä on uuden HDN-nostimenne alkuperäinen käyttöohje.
On tärkeää tutustua näihin ohjeisiin ennen nostimen käyttöönottoa.
Turvallisuussyistä laitteen kokoamisen ja asennuksen suorittaa AINA Liftupin valtuuttama
asentaja. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vaaratilanteita.
HDN-tasonostin on uusi ja innovatiivinen nostin pyörätuolin käyttäjille. Ratkaisu mahdollistaa
tyylikkään muotoilun yhdistämisen kestävään rakenteeseen, joka voidaan sovittaa nostimen
ympäristöön. Nostin säästää tilaa eikä vaadi paikkaa pitkille luiskille tai vastaaville ratkaisuille.
Lattiaa nostetaan ja lasketaan helposti ja tyylikkäästi, mikä mahdollistaa pyörätuolin käyttäjien ja
muiden liikuntaesteisten henkilöiden kulkemisen kahden tason välillä.
Nostimen käyttö on yksinkertaista seinälle asennetusta ohjauspaneelista tai tyylikkään kaukoohjaimen avulla.
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2. EU: vaatimustenmukaisuustodistus
Konedirektiivi 2006/42/EU
Valmistaja:

Liftup A/S

Osoite:

Hagensvej 21, DK-9530 Støvring

Puhelinnumero:

+45 9686 3020

vakuuttaa täten, että:

HDN-tasonostin

Laite:

Piilotettava ja taitettava tasonostin pyörätuolin käyttäjille ja muille
liikuntaesteisille henkilöille
Vuosi:

2012

vastaa konedirektiivissä määriteltyjä turvallisuus- ja terveysvaatimuksia:
Arvioinnissa on käytetty normia:
ISO

9386- 1: 2000 Sähkötoimiset tasonostimet ja nostotasot.

vastaa EMC-direktiivin 2004/108/EU, 15.12.2004 jäsenvaltioiden hyväksymää
ohjetta sähkömagneettisten osien yhteensopivuudesta.
Johtaja
_______________

Flemming Eriksen
_______________________

Tittel

Nimi

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

01-13 -2012
___________________
Päivämäärä

_____________________________
Allekirjoitus
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3. Sertifiointi

KOPIO CE-MERKISTÄ
TULEE TÄHÄN
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4. Factory Acceptance Test (FAT)
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5. Käyttötarkoitus
Nostin on tarkoitettu ainoastaan pyörätuolin käyttäjille ja muille liikuntaesteisille henkilöille.
Enimmäiskuorma on 400 kg tasaisesti jakautuneena nostotasolle ja enintään 2 henkilöä. Malli ja
enimmäiskuorma näkyvät myös reunan sisäpuolelle kiinnitetystä CE-merkistä.
Tämä käyttöohje tulee lukea huolellisesti ennen käyttöönottoa.
Nostinta EI saa käyttää tavarakuljetuksiin; älkää lastatko kuormalavoja tai muita raskaita
tavarakuormia nostimeen.
Tasonostimen omistajan on huollettava nostinta kohdassa 12 mainittujen kunnossapitoohjeiden mukaisesti.
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6. Tekniset tiedot

Tekniset tiedot:
Virransyöttö:
Nostotason koko:
Paino:
Tason alle tarvittavan asennustilan syvyys:
Nostokorkeus:
Nostokapasiteetti:
Nostonopeus:
Melutaso:
Hyväksyntä:

230 V / 50 Hz / min. 10A
1.400 x 900 / 1.000 / 1.100 mm.
n. 110 kg,
350 mm.
0–500 mm.
400 kg
20 mm/s
< 70 db.
Konedirektiivi DS/EN 2006-42

Käyttöjakso:

2 min. / 18 min
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7. Turvallisuusohjeet
7.1

Asennus ja kunnossapito

Älkää yrittäkö itse asentaa tai huoltaa HDN-tasonostinta. VAIN valtuutetut* asentajat saavat
tehdä asennuksia ja huoltoja.
Henkilövahinkojen estämiseksi ÄLKÄÄ poistako suoja- tai turvalevyjä.

7.2

HDN-tasonostimen tahaton liike

Jos HDN-tasonostimen käytön aikana ilmenee toimintoja tai liikkeitä, joita ei ole kuvattu tässä
käyttöohjeessa, pysäyttäkää laite ja ottakaa yhteyttä tekniseen tukeen.
Jos HDN-nostin ei liiku tasaisesti, siinä saattaa olla mekaaninen vika, jolloin on otettava yhteyttä
tekniseen tukeen.
Jos nostin ei pysähdy ylhäällä ja alhaalla lattiatasolle, laite on mahdollisesti kalibroitava. Tämä
tehdään ajamalla alusta alas lattiatasolle ja pitämällä alas-painiketta painettuna noin 5 sekuntia.
Jos ongelma jatkuu, ottakaa yhteyttä tekniseen tukeen.

7.3

Nostimen liike

Tasonostimen alusta on pidettävä puhtaana kaikista esineistä, jotka haittaavat tasonostimen
alaspäin suuntautuvaa liikettä. Muutoin nostinta ei voi liikuttaa alatasolle eikä siten käyttää
pyörätuolinostimena. Normaaliolosuhteissa nostimen alle ei päädy esineitä, koska pääsy sinne
on suljettu.

7.4

Henkilövahinkojen ehkäisy

Henkilövahinkojen välttämiseksi HDN-tasonostinta EI saa käyttää, jos joku on vaarassa
loukkaantua jäämällä puristuksiin, leikkautumalla, putoamalla, kompastumalla tai muulla
vastaavalla tavalla. Käyttäjän on oltava erittäin huolellinen ja varmistettava aina, että nostin
pystyy liikkumaan ilman, että siitä aiheutuu vaaraa kenellekään.
Erityistä valppautta vaaditaan, kun pienet lapset tai liikuntaesteiset henkilöt ovat nostotasolla tai
sen läheisyydessä, koska he eivät aina osaa ennakoida nostimen liikkeitä.

7.5

Nostimen ylikuorma

Ylikuormaan (400 kg tasaisesti jakautuneena) liittyvien vahinkojen välttämiseksi HDN-nostin on
varustettu ylikuormasuojalla, joka pysäyttää nostimen ylikuormatilanteessa.
Ylikuormatilanteessa nostin ajetaan ala-asentoon ja poistutaan laitteesta.
* On osallistunut Liftupin tuote- ja huoltokoulutukseen.

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

KÄYTTÖOHJE – HDN – FI-VERSIO 1.4

8. Henkilökohtainen turvallisuus:
HDN-tasonostimessa on lukuisia turvaominaisuuksia, jotka varmistavat sen, etteivät käyttäjät ja
muut henkilöt joudu loukkaantumisvaaraan nostinta käytettäessä.
Puristumisen ja poistumisen
turvalevyt

8.1

Puristumissuoja

HDN-nostimessa on turvareunat kaikilla avoimilla
sivuilla, mikä estää henkilöiden jäämisen puristuksiin.
Näitä reunoja ei saa poistaa, koska muutoin on olemassa
henkilövahinkojen vaara.
Huomaa, että reunat vaikuttavat myös nostimesta
poistumiseen, eli nostimen noustessa ylös reunat
nousevat ensin 100 mm ennen kuin nostin alkaa liikkua.

8.2

Henkilövahinkojen ehkäisy
-

Henkilövahinkojen välttämiseksi HDN-tasonostinta EI saa käyttää, jos joku on
vaarassa loukkaantua jäämällä puristuksiin, leikkautumalla, putoamalla, kompastumalla
tai muulla vastaavalla tavalla.
On tärkeää, että käyttäjän on erittäin huolellinen ja varmistaa, että nostin pystyy
liikkumaan ilman, että siitä aiheutuu vaaraa kenellekään.
Erityistä valppautta vaaditaan, kun pienet lapset tai liikuntaesteiset henkilöt ovat
nostotasolla tai sen läheisyydessä, koska he eivät aina osaa ennakoida nostimen
liikkeitä.
Älä yritä lastata nostimeen enempää kuormaa kuin kuormakilven enimmäismäärässä
on annettu (400 kg).

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

KÄYTTÖOHJE – HDN – FI-VERSIO 1.4

8.3

Poistumissuoja

Kun nostin asetetaan ”nostin ylös” -asentoon, turvareunat nousevat ja lukittuvat ennen kuin
nostin alkaa liikkua. Turvareunat toimivat näin poistumisen estävinä reunoina.
Kun nostin ajetaan aivan alas, turvareunat laskeutuvat automaattisesti ja nostimesta voidaan
tällöin poistua.

Tasainen lattia, valmis siirtymiseen/poistumiseen

Turvareunat nostettuina

Nostin ylhäällä, valmis
siirtymiseen/poistumiseen

8.4

Käsittely

Jälleenmyyjä tavallisesti toimittaa ja asentaa tasonostimen.
Älkää yrittäkö itse siirtää nostinta käsin, koska siinä on olemassa vakavien henkilövahinkojen
vaara. Laitetta liikutellaan ja käsitellään tarkoitukseen soveltuvien nostinten avulla
(kuormalavanostimet, siirtolevyt tai vastaavat).
Tasonostinta ei saa altistaa voimakkaille iskuille/kolhuille, koska ne voivat haitata sen toimintaa.
Laitteeseen liittyvä kauko-ohjain* tulee säilyttää kuivassa, eikä sitä saa altistaa koville iskuille
esimerkiksi heittelemällä sitä. Puhdistus tulee suorittaa nihkeällä liinalla.
Nostimen huuhtomiseen ei tule käyttää painepesuria tai vesiletkua, koska ne voivat vahingoittaa
tuotetta.

*Lisävaruste
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9. Toiminnan kuvaus
Tasonostimessa on niin kutsuttu ”kuolleen miehen toiminto” eli sen painikkeita on painettava
koko liikkeen ajan.
Nostin toimii yksinkertaisesti siten, että käyttäjä kutsuu nostimen käyttämällä seinässä olevia
painikkeita tai laitteeseen kuuluvalla kauko-ohjaimella*.
Kun käyttäjä on nostimessa, sitä käytetään sisäpuolella olevasta paneelista, josta voi valita
kuljetuksen joko ylä- tai alatasolle.

10. Asennus
Tasonostimen asentaa aina valtuutettu huoltoasentaja.
HDN-tasonostinta ei saa yrittää itse siirtää, asentaa uudelleen tai korjata. VAIN valtuutetut
asentajat saavat tehdä asennuksia ja huoltoja.
Virheellisesti asennetussa laitteessa henkilövahinkojen vaara kasvaa. Liftup ei vastaa vahingoista,
jotka ovat aiheutuneet muun kuin valtuutetun asentajan suorittamasta kokoonpanosta ja
asennuksesta.
Jos haluat lisätietoja asennuksesta tai siihen liittyviä materiaaleja, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

11. Käyttöönotto
Tasonostimen keskusyksikön tulee olla aina kytkettynä 230 V:n verkkovirtaan ja olla päällä.
Nostin on aina ”standby -tilassa” eli se on käyttövalmiina, kun käyttöpainikkeita painetaan.

*Lisävaruste
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12. Käyttö
12.1 Päivittäinen käyttö
HDN-tasonostinta käytetään kahden ohjauspaneelin avulla, jotka sijaitsevat nostimen ylä- ja
alapuolella sekä hississä olevan käyttöpaneelin avulla tai kauko-ohjaimella*. Kauko-ohjain korvaa
kiinteästi asennetut käyttöpaneelit tai täydentää niitä.

Nostimen kutsuminen
ylös tai alas

Kuva. 1

*Lisävaruste

Kauko-ohjaus

12.2 HDN-nostimen käyttö YLÄTASOLLA
Kun HDN-nostin halutaan kutsua YLÄTASOLLE, tulee painaa/pitää painettuna nostimen
yläpuolella olevaa
-painiketta.
Nostin nostaa ensin turvareunat ylös, minkä jälkeen nostin liikkuu ylätasolle. Muista pitää
painiketta painettuna koko ajan, koska nostin pysähtyy automaattisesti, kun painike
vapautetaan.
Nostin pysähtyy automaattisesti, kun se on ylätasolla. Sen jälkeen käyttäjä voi siirtyä nostimeen.

HDN-nostin käyttövalmiina ylätasolla
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12.3 HDN-nostimen käyttö ALATASOLLA
Jos nostin ei vielä ole alatasolla, se kutsutaan seuraavasti:
Kun HDN-nostin halutaan kutsua
ALATASOLLE, tulee painaa/pitää painettuna
nostimen
alapuolella
olevaa
-painiketta.
Nostin käynnistyy liikkuen alatasolle. Kun alataso on saavutettu, nostimen turvareunat
laskeutuvat alas. Kun turvareunat ovat kokonaan alhaalla ja lattiatasolla, nostin pysähtyy
automaattisesti, minkä jälkeen siihen voidaan siirtyä.
Muista pitää painiketta painettuna koko ajan, koska nostin pysähtyy automaattisesti, kun painike
vapautetaan.

HDN-nostin käyttövalmiina alatasolla

12.4 HDN-nostimen käyttö nostimesta käsin
HDN-nostimen käyttö pyörätuolinostimena tapahtuu nostimessa sijaitsevalla
painikkeella tai kauko-ohjaimella*.
-

-

Kun halutaan liikuttaa nostinta ylöspäin, painetaan ylintä painiketta ja pidetään sitä
painettuna, kunnes nostin pysähtyy.
Kun halutaan liikuttaa nostinta alaspäin, painetaan alinta painiketta ja pidetään sitä
painettuna, kunnes nostin pysähtyy ja turvareunat on laskettu kokonaan alas.

*Lisävaruste
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13. Toiminta
Normaaleissa käyttöolosuhteissa nostin tulee olla aina kytkettynä 230 V:n verkkovirtaan. Nostin on
standby-tilassa,
kun se ei ole käytössä ja on näin aina tarvittaessa käyttövalmiina.

TÄRKEÄÄ!
Jos huomaat, että tasonostin ei liiku normaalisti tai pysähtyy vain muutaman senttimetrin
jälkeen, siinä saattaa olla teknisiä ongelmia, jotka vaativat huoltoasentajan käyntiä. Kysy
lisätietoja laitteen toimittajalta.
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14. Kunnossapito
14.1 Puhdistus
Peruspuhdistus tulee suorittaa nihkeällä liinalla. Nostimen huuhtomiseen EI tule käyttää
painepesuria tai vesiletkua.

14.2 Mekaaninen kunnossapito
Nostimen mekaaninen kunnossapito tulee normaalisti suorittaa aina säännöllisen huollon
yhteydessä. Valtuutetun huoltoasentajan tulee huoltaa laite 2/4 kertaa vuodessa riippuen siitä,
käytetäänkö laitetta sisällä vai ulkona.
Jos laitteen toiminnassa ilmenee odottamattomia vikoja tai erikoisia ääniä, ottakaa yhteyttä
jälleenmyyjäänne asian korjaamiseksi.

14.3 Kauko-ohjain (lisävaruste)
Kauko-ohjain toimii kahdella paristolla. Vakaan toiminnan varmistamiseksi paristot tulee
vaihtaa puolen vuoden välein. Paristot vaihdetaan seuraavasti:
1. Avatkaa kauko-ohjaimen taustalevyn ruuvi.
2. Irrottakaa takapaneeli.
3. Avatkaa paristoja pitelevä ruuvi.
4. Vaihtakaa paristot.
5. Kiinnittäkää paristoja pitelevä ruuvi takaisin.
6. Kiinnittäkää taustalevy takaisin ja kokeilkaa
kauko-ohjaimen toimintaa.
Kauko-ohjain toimii kahdella AAA-paristolla.

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

KÄYTTÖOHJE – HDN – FI-VERSIO 1.4

15. Asennus ja siirto
Lomake täytetään asennuksen yhteydessä.
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16. Kunnossapidon tarkistuslista
Sen lisäksi, mitä kohdan 12 yleisissä kunnossapidon ohjeissa on mainittu, suosittelemme
valmistajana, että laitteelle suoritetaan rutiinitarkastus 6 kuukauden välein valtuutetun
huoltoasentajan toimesta. Jälleenmyyjä tarjoaa tätä palvelua. Jos laitteen omistaja haluaa käyttää
jotain toista huoltoyritystä, on hän vastuussa siitä, että tällä taholla on valtuudet huoltaa
kyseistä tuotetta.
Turvatarkistukset ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan välttyä kaikilta henkilövahingoilta.

TÄRKEÄÄ.
Ennen laitteen tai sen alustan tarkistusta on keskusyksikkö AINA kytkettävä pois päältä, jottei
laite pääse liikkumaan tarkastuksen aikana. Huoltomies tekee tämän ennen tarkastuksen
aloittamista.
HUOM! Pelkkä virrankatkaisu ei riitä, sillä järjestelmä siirtyy silloin akkukäyttöön.
Alla oleva huollon tarkistuslista täytetään aina tarkistuksen yhteydessä:

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

KÄYTTÖOHJE – HDN – FI-VERSIO 1.4

17. Huoltokirja
Lomake täytetään aina tarkistuksen yhteydessä.
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18. Varaosat
Laitteessa on käytettävä aina alkuperäisiä varaosia. Vain valtuutettu huoltomies saa vaihtaa osia.
Jos laitteeseen vaihdetaan muita kuin alkuperäisiä osia, raukeaa takuu eikä Liftup vastaa enää
laitteen turvallisuudesta.

Tuotenro
101423
101804
101998
101422
102642
102643
102791
101604
101809
102206

Kuvaus
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. Sähkökaavio
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20. Purkaminen
Jotta laite voidaan turvallisesti purkaa ja siirtää uuteen asennuskohteeseen, on syytä kutsua
valtuutettu huoltoasentaja paikalle. Jälleenmyyjältänne voitte pyytää tarvittaessa apua
purkamiseen liittyvissä asioissa.
Huomaa, että on olemassa puristumisvaara, kun HDN-nostin irrotetaan rakennuksesta ja
saksiyksikköä nostetaan manuaalisesti.

21. Hävittäminen
Laitteen omistaja vastaa tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä kulloinkin voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Jälleenmyyjältänne voitte pyytää tarvittaessa apua.

22. Takuu
Tuotetakuu on kulloinkin voimassa olevien säännösten mukainen. Myynti- ja toimitusehdoissa
on lisätietoja.
Takuu on voimassa vain, jos aiemmin kuvatut huoltotarkastukset on tehty.
Jos omistaja laiminlyö nämä tarkastukset, ei Liftup sen jälkeen enää vastaa tuotteen
käyttöturvallisuudesta. Asiakas vastaa silloin siitä, että tasonostin on voimassa olevien
turvamääräysten mukainen.

Käyttömukavuutta toivottaen
Liftup
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