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1. Prefácio 

 

Parabéns pela aquisição da sua nova plataforma elevatória de cadeiras de rodas. 

 

Este é o manual original do utilizador para a sua nova FlexStep V2. 

 

É muito importante ler este manual antes de usar a plataforma elevatória de 

cadeiras de rodas.  

 

A montagem e a instalação têm de ser efetuadas por um serviço técnico qualificado em 

plataformas elevatórias, para assegurar uma montagem correta. Uma montagem desadequada 

pode causar riscos inesperados e lesões.  

 

A FlexStep V2 é uma combinação elegante entre uma cadeira de rodas regular e uma cadeira 

de rodas de plataforma elevatória, o que proporciona facilmente a utilizadores de cadeiras de 

rodas e a deficientes motores o acesso entre dois pisos.  

 

A plataforma elevatória é de manipulação prática, com painéis operativos colocados na parede, 

na cadeira da plataforma elevatória ou no controlo remoto.   
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2. Declaração de conformidade 

 

 

 

Diretiva sobre maquinaria 2006/42/CE  
 

 

  

Fabricante:    Liftup A/S 

   

Morada:    Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Denmark 

  

Telefone nº.:    +45 9686 3020 

 

Por este meio declara que:   

 

 

Plataforma elevatória  FlexStep V2 
     Combinação de plataforma elevatória para escadas,  

 

para utilizadores de cadeiras de rodas e deficientes motores 

  

Ano:     2015 

 

conforme as normas de saúde e os requisitos de segurança da Diretiva sobre 

maquinaria 2006/42/CE. 

 

Partes relevantes da seguinte utilização, por exemplo, no acesso: 

 

DS/EN 60204  Segurança de máquinas – Equipamento de máquinas. 

DS/EN 13849-1 e -2 Segurança - partes relacionadas com os sistemas de controlo 

 

 

 

            Diretor              Flemming Eriksen 
 _________________  ______________________________ 

 Título                                                              Name 

 

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

                                                                                            Local 

 

 

             01-10-2015 
________________________  ______________________________ 

 Data Assinatura 
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3. Tipo de certificado 
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4. Factory Acceptance Test (FAT) 
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5. Termos de utilização 

 

Este elevador destina-se apenas a utilizadores de cadeiras de rodas ou deficientes motores.  

O peso máximo é de 400 kg para um máximo de 2 pessoas, equilibradamente distribuídas 

na plataforma. 

 

Ler todo este manual do utilizador antes de usar o elevador. 

 

Importante! A plataforma NÃO pode ser usada para transporte de mercadorias, 

incluindo carregamento de paletes ou outros tipos de carga pesada. 

 

Importante! Ninguém deve estar sobre a FlexStep V2 quando esta se mover para 

entrar ou sair do modo “escadas”, mas apenas quando funcionar como uma 

plataforma. 

 

 

O proprietário desta plataforma elevatória fica obrigado a fazer a manutenção da mesma de 

acordo com o guia de Manutenção, secção 12.  
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6. Especificações técnicas 

All desenhos de escala para 3, 3+1, 4, 4+1, 5 e 6 degraus FlexStep V2 em largura standard 

disponíveis em http://www.liftup.dk/en/products/flexstep/ 

 

Especificações técnicas: 

Potência:   110 - 240 V/50 Hz (1.1A) Max: 90 W, Standby < 6 W  

Capacidade de carga:  400 kg ou 2 pessoas 

Altura:    0 - 1250 mm. 

Tamanho da plataforma: W 700/800/900/1000 x L 900 - 1800 mm (dimensões internas) 

L 930 - 1230 x C 1095 - 2010 mm (dimensões externas) 

Peso morto:   125 - 205 kg 

Nível de ruído:   < 70 dB 

Água e pó:   IP23 

Velocidade:   +40 ˚C - +5 ˚C:  40 mm/segundo 

    +5 ˚C - -10 ˚C:  20 mm/segundo 

 -10 ˚C - -20 ˚C: 10 mm/segundo 

    -20 ˚C - -25 ˚C:  10 mm/segundo   Max. 200 kg. 

Autorização:   Diretiva sobre maquinaria 2006/42/CE  

Ciclo de serviço:  2 min. / 5 min.  

Capacidade da bateria:  30 ciclos a 25 ˚C 

Bateria sem carga:  10 min. carga= 1 viagem. 

   Carga cheia = 5 horas 

  

            Reservamo-nos o direito a efetuar modificações técnicas. 

  

http://www.liftup.dk/en/products/flexstep/
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7. Instruções de segurança 

7.1 Instalação e manutenção. 

Não tente instalar ou fazer a revisão no seu FlexStep V2 – Isso DEVE ser feito por um serviço 

técnico autorizado. 

 NÃO remova a placa de proteção ou de segurança, pois pode provocar lesões. 

 

7.2 Movimentos inesperados do FlexStep V2. 

Se, durante a utilização do seu FlexStep V2, ocorrerem movimentos ou ações não indicadas 

neste manual, pare o aparelho e contacte a assistência técnica. 

Caso o seu FlexStep V2 não se desloque com um movimento plano de plataforma, calibre a 

plataforma elevatória, fazendo rodar a plataforma para o nível do chão. Se o problema 

continuar, contacte a assistência. 

 

7.3  Movimento da plataforma elevatória. 

O espaço por baixo da plataforma elevatória deve ficar livre de quaisquer objetos que possam 

impedir movimentos para baixo. De outro modo, a plataforma elevatória não poderá mover-se 

até ao nível inferior e, assim, não poderá ser usada como uma plataforma elevatória para 

cadeiras. 

Caso um objeto impeça o movimento de descida da placa giratória, ative o modo anti-

obstrução. O modo de segurança será ativado. (Por favor, ver secção 6.7) 

7.4 Evitar lesões. 

 NÃO mover o FlexStep V2 das escadas para a plataforma ou o inverso quando estiverem 

pessoas ou objetos nas escadas. 

Assim, para evitar lesões, NÃO é permitido usar o FlexStep V2 quando alguém estiver em 

risco de sofrer lesões por esmagamento, corte, queda, escorregamento ou situações similares.   

É importante que o utilizador se certifique de que a plataforma elevatória se pode mover sem 

colocar alguém ou algo em risco. 

Seja extremamente cuidadoso se houver crianças pequenas, idosos ou pessoas com deficiência 

perto ou nas escadas/plataforma, dado que essas pessoas não conseguem prever as possíveis 

consequências do movimento da plataforma elevatória. 

7.5 Sobrecarga da plataforma elevatória. 

A fim de evitar estragos na plataforma elevatória com sobrecarga (máx. 400 kg 

equilibradamente distribuída), é adaptado um ajustamento da sobrecarga e a paragem da 

plataforma elevatória é disparada, emitindo um alarme audível (por favor, ver secção 10.7). 

Nestes casos, desça a plataforma elevatória para efetuar a saída. 

 

*Completou o Levantamento do produto e do serviço de direção. 
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7.6 Segurança pessoal 

 

O FlexStep V2 é adaptado com vários medidas de segurança que garantem que o utilizador ou 

outras pessoas não se lesionam ao utilizar a plataforma elevatória. 

 

Aviso 

Apesar de a plataforma elevatória vir adaptada com várias medidas de segurança, nunca 

a utilize se pessoas ou animais estiverem perto dela, pois correm o risco de ser 

esmagados.  

Nunca permita que crianças brinquem com a plataforma elevatória. 

 

7.7 Anti-atropelamento 

Sob toda a placa elevadora, está instalado um conjunto de placas de pressão (anti-

esmagamento) que é ativado se um objeto estiver por baixo. Quando esta função é ativada, a 

plataforma elevatória para e entra em marcha aprox. 2 cm para cima, enquanto é emitido ao 

mesmo tempo um alarme sonoro (por favor, ver secção 10.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso o modo anti-atropelamento seja ativado, liberte o botão operatório. Remova quaisquer 

objetos sob a plataforma elevatória e pode rodá-la para “baixa aterragem” ou "escadas". (Em 

caso de necessidade, rode o elevador ascendente para remover mais à vontade objetos por 

baixo).  

 

Importante. Não se esqueça de que, quando a placa operatória é usada no exterior, 

folhas, ramos e neve podem afetar o modo de segurança anti-obstrução e, por esse 

motivo, o utilizador deve verificar regularmente se o elevador não estará obstruído 

aquando da deslocação descendente. 
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7.8 Funcionalidade anti-atropelamento com infravermelhos  

Estão colocados sensores infravermelhos entre os degraus a fim de evitar um esmagamento 

entre estes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os sensores 

infravermelhos previnem 

esmagamentos entre os 

degraus 
 

 

 

 

 

Se os sensores IF forem ativados quando o FlexStep V2 se mover da escadaria para a 

plataforma ou o inverso, o movimento será interrompido, sendo emitido um alarme sonoro 

(por favor, ver secção 10.7). 

 

7.9 Barreiras 

Quando a plataforma elevatória estiver em manobra, a rampa efetuará a primeira subida e 

paragem no local antes de a plataforma elevatória começar a mover-se. A rampa está agora a 

funcionar como uma barreira. 

Quando a plataforma elevatória estiver a descer para a posição “descer patamar”, a rampa 

será automaticamente descida (continue a pressionar o botão), funcionando como rampa 

condutor ativado/condutor desativado. 

 

 

Caso a plataforma elevatória esteja adaptada 

com a barreira de segurança (equipamento 

suplementar) no nível de cima, esta fechará a 

plataforma elevatória antes de esta se mover.  
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A barreira de segurança será sempre fechada e trancada quando a plataforma elevatória não 

estiver no nível de topo. A rampa é erguida quando o elevador não estiver indicado no botão 

de nível. 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

                    A rampa sobe e tranca            A rampa desce para o nível do chão 

 

7.10 Manuseamento 

O elevador é normalmente fornecido pelo seu fabricante, o qual também se encarrega da sua 

instalação. 

Não tente mover manualmente o elevador, o que pode causar lesões. O artigo deve ser 

movido e manuseado com equipamento adequado para elevador (palete de transporte, placa 

cilíndrica ou similar). 

 

Não submeta o elevador a fortes quedas/pancadas, porque tal pode afetar a sua funcionalidade. 

 

Mantenha seco o controlo remoto associado (equipamento suplementar) e não o sujeite a 

fortes quedas. A limpeza deve ser efetuada com um pano bem espremido. 
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8. Funcionalidade 

 

Este elevador é o chamado elevador “operado por homem inativo”, ou seja, os botões devem 

ser pressionados e apoiados para o seu movimento completo.  

 

O elevador trabalha simplesmente por chamada do utilizador, ao pressionar um dos botões na 

parede ou do controlo remoto (equipamento suplementar).  

 

Quando o utilizador estiver na plataforma, é operado através de um painel lateral, a partir do 

qual o utilizador pode escolher entre mover para os níveis superiores ou inferiores. 

 

 

9. Montagem 

A placa elevatória é instalada por um serviço técnico autorizado. 

 

Não tente transportar, mover, desmontar ou reparar o seu FlexStep V2. Essas ações DEVEM 

ser efetuadas por um técnico de assistência. 

 

A montagem incorreta pode causar riscos de segurança pessoal. Caso a montagem e instalação 

não sejam efetuadas por um serviço técnico autorizado, é rejeitada quaisquer responsabilidade. 

 

Para mais informações ou materiais de montagem, contacte o seu fornecedor (por favor 

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

 

 

 

10. Colocação em funcionamento 

O FlexStep V2 pode ser ligado a uma tomada de 230 V, ativando o interruptor. 

Normalmente, a plataforma elevatória está em constante modo de espera, ou seja, pronta para 

utilização assim que um dos botões operativos for pressionado. 

 

Caso a paragem de emergência seja pressionada – ou o elevador seja ativado por uma chave 

de ativação (equipamento suplementar) – esta deve ser libertada antes de o elevador ser 

colocado em funcionamento (para mais informações, ver secção 10 re. Operação). 
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11. Operação 

Uso diário 

O FlexStep V2 é manobrado através de dois painéis operativos (FUGA, standard ou chave 

operativa - posto de chamada) para os níveis superiores e inferiores, respetivamente, com 

botões de pressão no corrimão da plataforma ou no controlo remoto (equipamento 

suplementar). O controlo remoto pode substituir os dois painéis operativos. Adicionalmente, 

o elevador pode ser ativado ou desativado com a chave de ligação (equipamento suplementar). 

 

                   

Postos de chamada standard             Controlo remoto             Postos de chamada FUGA  

              (sem fios ou com fios)       (equipamento suplementar) 

 

 

 

 

 

 

 

Chave operativa                      Chave  ligação      Posto de chamada com/sem sino de alarme 

Posto de chamada            (Equipamento suplementar)             (Equipamento suplementar) 
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11.1 Operar o FlexStep V2 a partir do nível superior  

Para chamar as escadas para a plataforma até ao nível superior, manter premido o botão para 

cima com o símbolo da cadeira de rodas. A rampa das escadas adapta a plataforma elevatória a 

uma barreira antideslizamento que pode ser observada na posição levantada (Fig. 1). As 

escadas movem-se para baixo, para uma plataforma ao nível inferior, que é elevada a seguir ao 

nível superior (Fig. 2). Conduza cuidadosamente para cima da plataforma (use o travão da 

cadeira de rodas), pressione a "seta para baixo" do painel operativo, e a plataforma baixará até 

ao nível inferior. Agora, a barreira anti-deslizamento desce e funciona como uma rampa (Fig. 

4).Conduza cuidadosamente para fora da plataforma (Fig. 3).  

 

 
 

Fig.1: A rampa eleva-se e tranca-se Fig. 2: Conduzir para a plataforma  Fig 3: Conduzir para fora da plataforma 

 

11.2 Operar o FlexStep V2 a partir do nível inferior 

Para chamar as escadas apara uma plataforma ao nível inferior, manter premido o botão 

para baixo com o símbolo de cadeira de rodas. As escadas elevam a rampa para uma 

barreira anti-deslizamento e bloqueiam-na na posição elevada (Fig. 1). As escadas movem-se 

para uma plataforma ao nível inferior, após o qual a barreira antideslizamento baixa para 

uma rampa de acesso. (Fig. 4). Conduza cuidadosamente para cima da plataforma (use o 

travão da cadeira de rodas) (Fig. 5). Pressione a "seta de cima" no painel operativo e a 

plataforma subirá para o nível superior, depois de a rampa ter subido para a barreira 

antideslizamento. Conduza com cuidado para fora da plataforma (Fig. 6). 

 

 

 
 

Fig 4: A rampa baixa até ao nível do chão  Fig 5: Conduzir para a plataforma     Fig 6: Conduzir para fora da                                                                                                                                                                                       

                plataforma 
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11.3 Operar o FlexStep V2 na plataforma 

A utilização do elevador como uma plataforma elevatória de cadeiras de rodas ocorre por 

meio de um painel operativo instalado no corrimão. Este painel da plataforma só funciona 

quando o FlexStep V2 está no estado da plataforma. Um assistente também pode acionar a 

plataforma ou pará-la através dos painéis operativos na parede ou do controlo remoto. 

 

• Para mover a plataforma para cima, mantenha premido o botão “seta para cima” até o 

elevador parar e até qualquer porta ou barreira de segurança abrir.  

• Para mover a plataforma para baixo, manter premido o botão “seta para baixo” até o 

elevador parar e a rampa descer até ao chão.  

 

11.4 Voltar às escadas e auto-retorno 

Ao ativar o botão com o símbolo das escadas, o FlexStep V2 voltará ao seu estado normal, nas 

escadarias. Se nenhum botão operativo ou sensor IV for ativado durante aprox. 60 segundos 

(definição standard), o FlexStep V2 voltará automaticamente ao estado normal na escadaria. 

(Um alarme sonoro tocará durante este processo (por favor, ver secção 10.7). Esta função 

pode ser desligada se o utilizador não pretender que o elevador volte automaticamente para as 

escadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5 Paragem de emergência 

Se o elevador fizer um movimento inesperado ou necessitar de estar parado para evitar lesões, 

pressione a PARAGEM DE EMERGÊNCIA.  

 

Para ativar a paragem de emergência, rode o botão no sentido dos ponteiros do relógio e o 

sistema ficará novamente pronto para ser utilizado. 

 

11.6 Interruptor ON/OFF 

O FlexStep V2 vem equipado com um interruptor ON/OFF. Este está situado na base da caixa 

de controlo, do lado direito. Esse botão é usado para desligar o fornecimento de energia ao 

Elevar plataforma 

 

Baixar plataforma 

 

Paragem de 

emergência 

 

Campainha 

(equipamento 

suplementar) 
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elevador. Se o utilizador o desligar ao mesmo tempo que ativar a paragem de emergência, o 

elevador ficará completamente desativado. 

 

O interruptor ON/OFF é utilizado no emparelhamento de postos sem fios (por favor ver 

secção 13). A potência para o elevador é ligada ou desligada, ativando o interruptor ON/OFF e 

a paragem de emergência (por favor ver secção 11.1 re. bateria de reforço do elevador). 

Quando a potência estiver novamente ativa no elevador (a paragem de emergência é 

libertada), o sistema de controlo é reiniciado (por favor ver secção 11.2 re. calibragem depois 

de corte de energia ou paragem de emergência). 

 

  

ON/OFF 

switch 
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11.7 Alarmes audíveis 

Se o modo “falar” estiver instalado no elevador, será ativado em caso de alarme. Caso 

contrário, soará um toque de alarme. 

 

Falar Atividade/aviso  

Abertura A barreira de segurança é aberta.               

Fecho A barreira de segurança é fechada.              

O elevador está fechado O elevador é fechado com a chave 

do interruptor. 
         

Aviso de bateria Baixo nível de bateria.           

Falha da bateria – o elevador não 

é usado 

A bateria tem falha. 

Potência de reforço inadequada 

(por favor ver secção 5 

Especificações técnicas). 

  _    _     

Inspeção esperada Contactar o técnico de serviço: 

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

           

 

Sobrecarga do alarme A plataforma está sobrecarregada.   _    _     

Alarme – algo está sob o elevador Remover o objeto sob o elevador 

que está a impedir o movimento 

descendente. 

_    _       

Alarme – algo está em cima do 

elevador 

Mudar da plataforma para a 

escadaria não é possível porque 

alguém /algo está sobre a 

plataforma. 

_    _         

Ding Ding Ding A chegar ao nível superior/inferior.    

Ding Ding Ding O elevador transforma-se em 

escadaria. 
   

Aviso – operação automática Aviso de que o elevador se torna 

uma escadaria. 
      

BEEP-BEEP-BEEP… O elevador está em processo de se 

tornar uma escadaria. 

           

                       

Energia de reforço é interrompida 

– ligar ou pressionar a paragem de 

emergência 

Ligar à energia de reforço ou ativar 

paragem de emergência para 

desligar o elevador. 

           

Pressionada a paragem de 

emergência 

O botão vermelho de paragem de 

emergência foi pressionado. Pode 

ser desligado para que o elevador 

possa funcionar de novo. 
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12. Operação 

Em condições operativas normais, o elevador vai sempre ser ligado a 230 V. É muito importante 

que a potência não esteja cortada ou desligada durante muito tempo (10-20 horas), o que pode 

resultar em baterias vazias e, por isso, inoperantes. Assim, o elevador não pode ser usado até as 

baterias terem sido recarregadas. Um alarme audível será acionado se a potência de reforço for 

interrompida (por favor ver secção 10.7). 

 

12.1 Reserva da bateria 

Em caso de falha de energia ou caso a energia do sistema de controlo fique desligada por qualquer 

outra razão, este sistema passa automaticamente para o modo de reserva. Isto significa que o 

sistema continuará a funcionar de forma completamente normal, já que a energia para o elevador 

é fornecida por uma bateria de reserva.   

Em caso de falha de potência, será ativado um alarme audível. Esse alarme será interrompido 

quando a energia voltar ao elevador. O sistema é, novamente, ativado em modo de 

funcionamento normal. No entanto, se não foi possível fornecer energia imediatamente e desejar 

parar o alarme, pressione a paragem de emergência. (Lembre-se de que o sistema necessitará 

agora de ser calibrado – ver a seguir). 

 

Importante! Se o fornecimento de 230 V tiver sido desligado e a paragem de 

emergência ativada ao mesmo tempo, o sistema passa automaticamente ao “modo de 

segurança” e precisará de ser calibrado. (Ver a seguir). 

 

 

12.2 Calibragem a seguir a paragem de emergência/falha de potência  

O elevador irá requerer uma calibragem se a paragem de emergência tiver sido ativada e o 

fornecimento de energia for interrompido, ou se o sistema registar qualquer outro tipo de 

irregularidade. O elevador entra automaticamente num “modo de segurança” especial que só 

permite movimentos de baixa velocidade.  

 

Importante! Caso verifique que o elevador não funciona conforme esperado ou 

se parar somente alguns centímetros depois, podem ter ocorrido problemas 

técnicos que requerem a atenção de pessoal tecnicamente qualificado. Contacte o 

seu fornecedor para solicitar assistência. 
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13. Manutenção 

Limpe o elevador com um pano bem espremido depois de embebido em água com detergente 

suave. 

 

Importante: NÃO usar jatos de alta pressão, nem enxaguar o elevador 

diretamente com uma mangueira. Não usar agentes de limpeza agressivos ou 

semelhante na plataforma elevatória, e evitar sal ou areia em contacto com a 

plataforma elevatória, em caso de manutenção no inverno. 

 

Qualquer óleo para superfícies de madeira deve ser usado para efetuar a manutenção regular 

(aprox. a cada 3 meses), para assegurar uma boa durabilidade. Envernizar se necessário. 

Verifique com regularidade por baixo do elevador para detetar quaisquer folhas, ramos ou 

outros objetos, e remova-os para assegurar movimentos livres. 

A manutenção mecânica do elevador deverá ser realizada apenas em associação com as 

inspeções regulares de assistência. Isso tem que ser efetuado por um técnico de assistência 

autorizado. 

Se verificar erros inesperados ou ouvir um som de estremecimento, contacte imediatamente o 

seu fornecedor. 

 

Controlo remoto (acessórios) 

Estão instaladas duas pilhas no controlo remoto. Para assegurar um funcionamento fiável, 

mude as pilhas a cada 6 meses. 

 

Como mudar as pilhas:  

 

1. Desapertar o parafuso na parte de trás do controlo remoto. 

2. Retirar o painel posterior. 

3. Desapertar o parafuso que prende as pilhas velhas. 

4. Mudar as pilhas. 

5. Voltar a aparafusar o suporte das pilhas. 

6. Recolocar o painel posterior, utilizando o parafuso. 
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14. Como emparelhar o transmissor e o recetor 

14.1 Controlo remoto e recetor 

O transmissor e o recetor devem ser sempre emparelhados para funcionar. 

O recetor não reage ao transmissor se não estiver emparelhado com este. 

Um recetor pode ser emparelhado com até 20 transmissores.  

Um transmissor pode ser emparelhado com vários recetores, se necessário. 

Quando um recetor é energizado (ver secção 10.6), o estado RF da caixa de ligação piscará 

durante 2 minutos, ou até ser emparelhado com um transmissor. 
 

Como reiniciar o transmissor e o recetor 

 

Para reiniciar um controlo remoto que já não está emparelhado, faça o seguinte: 

 

Pressione os botões PARA CIMA (↑) e PARA BAIXO (↓) ao mesmo tempo e mantenha-os 

pressionados durante aprox. 5 segundos, até o controlo LED controlo remoto começar a 

piscar lentamente.  

O controlo remoto está, agora, em modo de instalação durante 2 minutos. 

Efetue o seguinte nos próximos 2 minutos: 

 

Pressione: PARA CIMA(↑), PARA CIMA(↑), PARA BAIXO(↓), PARA BAIXO(↓), PARA 

CIMA(↑), PARA BAIXO (↓), PARA CIMA(↑), PARA BAIXO (↓) 

Como reiniciar o recetor 

Ligue o recetor. 

Coloque em curto-circuito JP1-1 no quadro da placa de ligações. 

Quando o controlo LED começar a piscar rapidamente, o recetor está reiniciado. 

1. Certifique-se de que o sistema recebe energia. Pressione 

a paragem de emergência e desligue o interruptor on/off 

do lado do elevador (ver item 10.6). 

2. Pressione os botões SUBIDA (↑) DESCIDA (↓) do 

controlo remoto ao mesmo tempo e mantenha-os 

pressionados durante aprox. 5 segundos, até o LED de 

controlo no controlo remoto começar a piscar 

lentamente. O controlo remoto está, agora, em modo de 

instalação durante 2 minutos. 

3. Nesses 2 minutos, liberte a paragem de emergência 

vermelha no elevador, rodando no sentido dos ponteiros 

do relógio. 

4. Quando o controlo LED no controlo remoto parar de 

piscar, está associado à plataforma elevatória. 

5. Teste o sistema para garantir que o emparelhamento foi 

efetuado corretamente; em caso negativo, repita 1-5 

acima. 

Se precisar de emparelhar vários controlos remotos para 

o recetor, repita o item 2 acima. 

6. Ligue o interruptor on/off do lado do elevador. 
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Se o controlo LED não piscar rapidamente, isso significa que nenhum recetor foi emparelhado. 

14.2 Posto de chamada e recetor sem fios 

O transmissor e recetor devem estar sempre emparelhados para funcionarem. 

O recetor não reagirá a um transmissor que não esteja emparelhado. 

Um recetor pode ser emparelhado com até 20 transmissores.  

Um transmissor pode ser emparelhado com vários recetores, se necessário. 

Quando um recetor está ligado (ver secção 10.6), o RF-Status na caixa de ligação piscará 

durante 2 minutos, ou até ficar emparelhado com um transmissor. 

 

  

Como reiniciar o transmissor e recetor 

 

Para reiniciar um posto de chamada que já não está associado a um elevador em particular, 

proceda da seguinte forma: 

 

Regule o interruptor de descida S4 #1 para ON e pressione o contacto ou ligue (↑) ou (↓), 

utilizando um objeto metálico. O controlo LED do posto de chamada piscará rapidamente. 

O emparelhamento com o recetor foi agora apagado. Rode o interruptor de descida S4 #1 

para off. 

Como reiniciar o recetor 

Ligue o recetor. 

Coloque em curto-circuito JP1-1 no quadro da caixa de ligações. 

Quando o controlo LED começar a piscar rapidamente, o recetor está reiniciado. 

1. Certifique de que o sistema recebe energia. Pressione 

a paragem de emergência e desligue o interruptor 

on/off do lado do elevador (ver item 10.6). 

2. Posto de chamada com controlo remoto montado na 

parede: Regule o interruptor S4 #2 para ON e 

pressione o contacto ou coloque em curto-circuito 

(↑) ou (↓) use um objeto metálico. O controlo LED 

no posto de chamada começará a piscar lentamente. 

O posto de chamada está agora em modo de 

instalação durante 2 minutos.  

Volte a colocar S4 #2 na posição inicial (desligado). 

3. Durante esses 2 minutos, solte a paragem de 

emergência do elevador, rodando-a no sentido dos 

ponteiros do relógio. 

4. O controlo LED no posto de chamada está associado 

ao elevador quando este parar de piscar. 

5. Teste o sistema para verificar se o emparelhamento 

foi efetuado corretamente; caso contrário, repita 1-5 

acima. 

Se precisar de emparelhar vários postos de chamada 

para o recetor, repita os pontos 2-6 acima. 

6. Ligue o interruptor on/off do lado do elevador. 
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Caso o controlo LED não pisque rapidamente, isso significa que nenhum recetor foi 

emparelhado. 

  

 

15. Instalação e transferência 

 

Client:   Product:   

Address: Product Type No.:  

Postcode:  Serial No.:  

Telephone no.: Installation date:  

Client acceptance of installation: Installed by: 

 

 

Checklist: 

No

. 
Description Checked Any comments 

1 Testing together with the client   

2 Emergency stop    

3 Barrier/door functionality   

4 Review of the manual   

5 
Show anti-crushing safety feature, 

including alarm   

6 Overload.   

7 Ramp function (switch)   

8 
230 V to the control system (must 

not be disconnected)   

9 
Any change of the battery in the 

remote control.   

10 

For outdoor lifts: Instructions for 

handling in harsh environments 

(winter weather salting and similar). 
  

11    

12    

13    

14    

 

  



 MANUAL DO UTILIZADOR – FLEXSTEP V2 – PT  VERSÃO  1. 

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  
 

 

25 

16. Lista de verificação da manutenção 

Para além da manutenção geral descrita na secção 12, como fabricantes, recomendamos que 

uma inspeção de rotina seja efetuada pelo menos de 6 em 6 meses por um técnico de 

assistência autorizado. O comerciante onde comprou o produto oferece este serviço, mas, se 

desejar optar por outro fornecedor de serviço, o proprietário do elevador é responsável por 

assegurar que o técnico de assistência é qualificado para o produto em questão.  

(Por favor consulte também: http://www.liftup.dk/en/distributors/ se necessário). 

 

 

Por razões de segurança, é muito importante que estas inspeções sejam mantidas, já que a falta 

de inspeções ou inspeções indevidamente efetuadas podem resultar em lesões. 

 

Importante! Antes da utilização da plataforma elevatória, o botão de paragem de 

emergência tem de ser ativado. Tal destina-se a prevenir um funcionamento acidental. 

É da responsabilidade do técnico de assistência operar a paragem de emergência 

antes de os trabalhos de assistência começarem.  

 

Nota. Não basta desligar o fornecimento de 230 V, pois o sistema está equipado com uma 

bateria de reserva. 

 

Um impresso de verificação, como o seguinte, deverá ser preenchido a cada inspeção. O 

impresso deve ser preenchido pela empresa que participou no contrato de assistência.  

 

  

http://www.liftup.dk/en/distributors/
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Relatório do serviço – FlexStep V2 
Visita de serviço 

efetuada por:  

 

         

 Endereço 

utilizador/instalação 

Cliente/Contratante Proprietário/Localidade 

Nome/empresa    

Morada    

Código postal    

Telefone    

Contacto pessoal    

Telefone    

EAN/GLN    

 

Produto   Nível da assistência  

Nº Tipo de produto       

Nº Série    

Data de instalação   Data acordada para visita de 

assistência 

 

Data última assistência   Visita acordada  

Lista de verificação 

 Verificar anéis de bloqueio em vigas  Verificar instalação dos corrimões 

 Apertar suspensão da rampa  Verificar alarme audível 

 Painéis operativos  Verificação audível do motor de rampa  

Contacto da paragem de emergência   Verificar fricção na rampa 

 Sinal de carga  Placas de pressão 

 Verificação audível dos atuadores  Manual do utilizador perto da plataforma elevatória 

 Verificação de carga dos atuadores  Verificar barreira 

 Segurança IV: 

- Superior 

- Inferior 

 Relatório no livro de registos do cliente 

  

  

 

Peças sobresselentes instaladas 

Peça nº. Quant. Descrição Preço por 

peça 

Preço 

     

     

     

  Serviço/inspeção   

  Horas de serviço do instalador    

  Distância percorrida (km)   

Outros comentários: 

 

 

 

Instalador da assistência  
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17. Livro de registo de serviço  
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18. Peças sobresselentes 

Não é relevante utilizar apenas peças sobresselentes originais. A substituição de peças só pode 

só ser efetuada por um técnico de assistência qualificado. 

 

A utilização de peças sobresselentes não-originais pode anular a garantia de fábrica. Além 

disso, a segurança do produto pode ficar comprometido, o que pode colocar em risco a 

segurança pessoal. 

 

 

Nº peça sobresselente Descrição 

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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19. Desmontagem 

Para assegurar uma desmontagem correta para qualquer reutilização noutra instalação, 

recomendamos a utilização de um técnico de assistência autorizado. Contacte o seu 

fornecedor para assistência com desmontagem. 

 

Lembre-se de que existe um risco de derrubamento quando o Flex Step V2 é separado da 

estrutura de construção. 

 

 

20. Eliminação  

É dever do proprietário eliminar o produto de acordo com os regulamentos aplicáveis no 

momento. 

Tenha em conta, em particular, que a unidade de controlo contém pilhas que devem estar 

descartadas separadamente. 

 

Considere contactar o seu fornecedor para assistência na eliminação. 

 

 

21. Direito de reclamação 

O direito de reclamação é aplicável, a qualquer momento, de acordo com as regras sobre 

direitos de reclamação. Leia mais sobre este direito nos termos de venda e entrega: 

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

 

Nota: Se as inspeções de assistência prescritas não forem cumpridas, o direito de reclamação 

pode ficar sem efeito.   

A falta de realização destas inspeções também pode ter graves consequências para a segurança 

do produto. Fica ao critério do consumidor garantir a conformidade com as inspeções de 

assistência prescritas. Cf. Ordem Executiva Ambiental Dinamarquesa 1109 §14. 

 

 

 

 

 

Desfrute do seu novo FlexStep V2! 

 

Atentamente, Liftup A/S 


