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1. Johdanto 

 

 

 

 

Onnittelut uuden FlexStep V2 -pyörätuolinostimen hankinnasta. Se on esteettinen ja 

innovatiivinen 2-in-1-ratkaisu, joka toimii sekä tavallisina portaina että hienostuneena 

pyörätuolinostimena ja sopii käytettäväksi kotona, toimistolla ja muissa paikoissa.  

 

Tämä on uuden FlexStep V2 -laitteesi alkuperäinen käyttöohje. Seuraavassa käytämme FlexStep-

nimitystä FlexStep V2:sta, ellei toisin ilmoiteta 

 

 
On tärkeää tutustua näihin ohjeisiin ennen nostimen käyttöönottoa. 

 

Oikean asennuksen varmistamiseksi laitteen kokoamisen ja asennuksen suorittaa AINA Liftupin 

valtuuttama asentaja. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vaaratilanteita. 

 

Laitetta on huollettava Liftupin ohjeiden ja voimassa olevan lainsäädännön mukaan annetut 

huoltovälit huomioiden. 

 

FlexStep on normaalien portaiden ja pyörätuolinostimen tyylikäs yhdistelmä, joka mahdollistaa 

pyörätuolinkäyttäjien ja liikuntarajoitteisten siirtymisen kahden tason välillä.  

 

Tässä käyttöoppaassa puhutaan pyörätuolinostimena toimivasta ”FlexStep 

V2” -laitteesta ”nostimena”. 

 

Nostinta on helppo käyttää ohjauspaneelista, joka on asennettu seinälle tai nostimeen tai kauko-

ohjaimella (lisävaruste). 
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2. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 

 

Valmistaja: Liftup A/S 

Osoite: Hagensvej 21, DK-9530 Støvring 

Puhelin: +45 9686 3020 

 

vakuuttaa täten, että: 

 

Laite:  FlexStep V2 
 Yhdistelmäporrasnostin pyörätuolin käyttäjille ja 

liikuntarajoitteisille 

 

Vuosi: 2019 

 

vastaa konedirektiivissä (direktiivi 2006/42/EY koneista) määriteltyjä turvallisuus- ja 

terveysvaatimuksia 

 

Laite vastaa lisäksi seuraavia direktiivejä:  

 

EMC-direktiivi 2014/30/EU 

RoHS-direktiivi  2011/65/EU 

Radiolaitedirektiivi (RED) 2014/53/EU  

 

Laite täyttää seuraavien standardien asianmukaiset vaatimukset: 

 

ISO 9386-1:2000  Sähkötoimiset nostotasot liikuntarajoitteisille henkilöille 

DS/EN 60204-1  Koneiden sähkölaitteet 

DS/EN 13849-1 ja -2  Ohjausjärjestelmien turvallisuuteen liittyvät osat 

 

 

 

Toimitusjohtaja/CEO  Søren Elisiussen 

Titteli  Nimi 

   

Liftup A/S, Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Danmark 

Paikka 

   

maanantai 10. helmikuuta 2020   

Päivämäärä  Allekirjoitus 
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3. Laitteen merkintä 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kopio  

CE-sertifikaatista tähän 
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4. Tehtaan hyväksyntätesti (FAT) 
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5. Käyttötarkoitus 

 

Nostimena FlexStep on tarkoitettu käytettäväksi vain pyörätuolin käyttäjille tai 

liikuntarajoitteisille henkilöille. Enimmäiskuormitus on 400 kg tai enintään 2 henkilöä, joiden 

paino jakautuu tasaisesti nostotasolle. 

 

 
Tämä käyttöohje tulee lukea huolellisesti ennen käyttöönottoa. 

 

TÄRKEÄÄ! Nostoalustaa EI saa käyttää tavarakuljetuksiin. Siihen ei tule lastata 

kuormalavoja tai muita raskaita tavarakuormia. 

 
TÄRKEÄÄ! FlexStep-nostimessa ei saa olla ihmisiä, kun se muuntuu portaiksi. 

 

TÄRKEÄÄ! Nostimen huoltajan on huollettava laitetta kohdassa 13 kuvattujen 

huolto-ohjeiden mukaisesti. 

 

Älä hävitä paristoja tai sähkö- ja elektroniikkalaitteita lajittelemattomien 

kotitalousjätteiden mukana. Noudata hävittämisessä paikallisia määräyksiä. 

 

Enimmäiskuormitus on 400 kg tai enintään 2 henkilöä 

tasaisesti jakautuneena nostotasolle. 

 

Jos nostin on julkisessa käytössä, omistajan vastuulla on myös varmistaa, että sille suoritetaan 

lakisääteiset tarkistukset määräajoin, ja että tarpeelliset turvavarusteet ovat käytettävissä. 
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6. Tekniset tiedot 

   
Asento alatasolla Portaat Asento ylätasolla 

 

Kaikki mittapiirustukset 2+1, 2+2, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ja 6 askelman FlexStep V2 -vakiolaitteelle 

ovat saatavana osoitteessa https://www.liftup.dk/da/produkter/flexstep 

 

Tekniset tiedot: 

Sähkövirta: 110–240 V / 50 Hz (1,1A) Max: 90w, Standby < 6w 

Nostokapasiteetti: 400 kg tai 2 henkilöä 

Nostokorkeus: 0–1250 mm. 

Nostotason koko: 

 Sisämitat: L 700/800/900/1000 mm - P 900 mm - 1800 mm  

 Ulkomitat: L 930 – 1230 mm - P 1095 - 2010 mm 

Paino: 125–205 kg 

Melutaso: < 70 dB 

Vesi ja pöly: >50 V: IP67 (Power Supply) / <50 V: IP23 / <10 V: IPxx  

Nopeus/lämpötila: °C mm/s 

 +40 ˚C  -   +5 

˚C 

40 mm 

 +5 ˚C  -  -10 ˚C 20 mm 

 -10 ˚C  -  -20 ˚C 10 mm 

 Enint. 200 kg -20 ˚C  -  -25 ˚C 10 mm 

Hyväksyntä: Konedirektiivi 2006/42/EU 

Käyttöjakso: 2 min / 5 min  

Akun kesto: 30 jaksoa 25 ˚C:ssa. Täysi lataus = 5 tuntia 

Akun lataaminen: 10 min lataus = 1 käyttökerta 

 

Kaikki radiokomponentit noudattavat seuraavia standardeja: 

EU 2014/53/EU, Radiolaitedirektiivi (RED) 

FCC (USA) CFR 47 Part 15 

DS/EN 62479:2010 Sähkömagneettisille kentille (10 MHz–300 GHz) tapahtuvan 

altistumisen perusrajoitusten toteutumisen arviointi pientehoisten 

elektroniikka- ja sähkölaitteiden tapauksessa 

DS/EN 300 440, v2.1.1  Lyhyen tähtäimen laitteet (SRD); Radiolaitteet, joita käytetään 

taajuuskaistalla1GHz–40 GHz (Electromagnetic compatibility and 

Radio spectrum Matters Draft)  



KÄYTTÖOHJE – FLEXSTEP V2 – FIN VERSIO 02.01 

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

 

 

10 

DS/EN 301489-1, v2.2.0  Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) standardi 

radiolaitteille ja -palveluille; luonnos (Electromagnetic compatibility 

and Radio spectrum Matters Draft) 

DS/EN301489-17, v3.2.0  Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) ja radiospektriasiat 

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters) 

AS/NZS 4268  Radio Equipment and Systems –Short Range devices 

AS/NZS 2772.2  Radio Frequency Fields (mean power <1 mW) 

 

MODULE1:  

2,4 GHz lyhyen kantaman laitteet: 

FCC ID: 2AK8H-MODULE1 

Vastaanotinluokka  3  

Mitat (P x L x K):  72 x 33 x 10 mm  

Paino:  10 g  

Taajuudet:  2,410 GHz 2,435 GHz ja 2,460 GHz 

Käyttöjakso:  <1 % (vain TX kauko-ohjaimen yhdistämiseen) 

Lähtöteho:  <0,6 mW kontrolloitu ympäristö  

Virransyöttö:  5,6 volttia 30 mA 

Vesi ja pöly:  IP XX (pitää kiinnittää Liftup-tuotteiden sisäpuolelle)  

Ympäröivä lämpötila:  +5 ºC–+40 ºC  

Säilytyslämpötila:  -25 ºC–+70 ºC  

Odotettu käyttöaika:  >5 vuotta  

 

Kädessä pidettävä REMOTE1: 

2,4 GHz lyhyen kantaman laitteet:  

FCC ID:  2AK8H-REMOTE1 

Vastaanotinluokka  3  

Mitat (P x L x K): 96 x 47 x 24mm  

Paino: 48 g  

Taajuudet: 2,410 GHz 2,435 GHz ja 2,460 GHz 

Käyttöjakso: <1 %   

Lähtöteho: <0,6 mW kontrolloitu ympäristö, ’kuolleen miehen toiminto’ 

Akku: 3 volttia CR2032 

Vesi ja pöly: IP 42 

Ympäröivä lämpötila:  +5 ºC–+40 ºC 

Säilytyslämpötila: -25 ºC–+70 ºC  

Odotettu käyttöaika: >5 vuotta  
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Seinälle asennettava REMOTE2: 

2,4 GHz lyhyen kantaman laitteet: 

FCC ID:  2AK8H-REMOTE2 

Vastaanotinluokka  3  

Mitat (P x L x K):  80 x 64 x 33mm  

Paino:  75 g  

Taajuudet:  2 410 GHz, 2 435 GHz ja 2 460 GHz 

Käyttöjakso:  <1 %  

Lähtöteho:  <0,6 mW kontrolloitu ympäristö, ’kuolleen miehen toiminto’  

Akku:  3 volttia CR2032  

Vesi ja pöly:  IP 42  

Ympäröivä lämpötila:  +5 ºC–+40 ºC  

Säilytyslämpötila:  -25 ºC–+70 ºC  

Odotettu käyttöaika:  >5 vuotta  

 

Varaus teknisiin muutoksiin.  

 

 

 

Patentoitu tuote 

 

 

Seuraavat patentit koskevat tuotetta:  

• EP1254858,  

• EP1600416 
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7. Turvallisuusohjeet 

7.1 Asennus ja huolto 

Älä yritä itse asentaa tai huoltaa FlexStepia. VAIN valtuutetut* asentajat saavat tehdä asennuksia 

ja huoltoja. Henkilövahinkojen estämiseksi ÄLÄ poista suoja- tai turvalevyjä. 

 

*Ovat suorittaneet Liftupin tuote- ja huoltokurssin. 

 

7.2 FlexStepin tahattomat liikkeet 

Jos FlexStepin käytön aikana ilmenee toimintoja tai liikkeitä, joita ei ole kuvattu tässä 

käyttöohjeessa, pysäytä nostin ja ota yhteyttä tekniseen tukeen. 

Jos FlexStep ei liiku tasaisesti nostotasona, se tulee kalibroida laskemalla nostotaso lattiatasoon. 

Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä tekniseen tukeen. 

 

7.3 Nostimen liike 

Nostimen alla oleva tyhjä tila on pidettävä puhtaana kaikista esineistä, jotka haittaavat sen 

alaspäin suuntautuvaa liikettä. Muutoin nostinta ei voi liikuttaa alatasolle eikä siten käyttää 

pyörätuolinostimena. 

Jos jokin aine/esine estää nostimen liikkumisen alaspäin, puristumissuoja aktivoituu. (Katso kohta 

7.7). 

 

7.4 Henkilövahinkojen ehkäisy 

FlexStep-nostinta EI saa muuntaa portaista nostotasoksi tai päinvastoin, kun portailla on ihmisiä 

tai esineitä. 

Henkilövahinkojen välttämiseksi FlexStepia EI saa käyttää, jos joku on vaarassa loukkaantua 

jäämällä puristuksiin, leikkautumalla, putoamalla, kompastumalla tai muulla vastaavalla tavalla. 

On tärkeää, että käyttäjä varmistaa, että FlexStep pystyy liikkumaan ilman, että siitä aiheutuu 

vaaraa kenellekään. 

Erityistä valppautta vaaditaan, kun pienet lapset, vanhukset tai vammaiset henkilöt ovat 

portailla/nostotasolla tai sen läheisyydessä, koska he eivät aina osaa ennakoida 

portaiden/nostotason liikkeitä. 

 

7.5 Nostimen ylikuorma 

Ylikuormitukseen (enintään 400 kg tasaisesti jakautuneena) liittyvien aineellisten vahinkojen 

välttämiseksi FlexStep on varustettu ylikuormasuojalla, joka ylikuormitustilanteessa pysäyttää 

laitteen ja antaa äänimerkin (katso kohta 11.8). Ylikuormatilanteessa laite ajetaan ala-asentoon ja 

poistutaan laitteesta. 
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7.6 Henkilöturvallisuus 

FlexStep-nostimessa on erilaisia turvaominaisuuksia, jotka varmistavat sen, että käyttäjät tai muut 

henkilöt eivät joudu loukkaantumisvaaraan nostinta käytettäessä. 

 

 

VAROITUS! Vaikka FlexStep on varustettu moninaisin turvaominaisuuksin, älä käytä 

nostinta, jos ihminen tai eläin on laitteen lähellä ja vaarassa joutua puristuksiin. Älkää 

antako lasten leikkiä nostimella. 

 

7.7 Puristumissuoja 

Laitteen alla on painelevyjä (puristumissuoja), jotka aktivoituvat, jos jotain jää puristuksiin laitteen 

alle. Kun puristumissuoja aktivoituu, nostotaso pysähtyy ja liikkuu takaisin noin 2 cm. Samalla 

kuuluu äänimerkki (katso kohta 11.8). 

 

 
Jos puristumissuoja aktivoituu, vapauta käyttöpainike. Poista mahdolliset aineet/esineet nostimen 

alta, jotta se voi siirtyä ”nostin alas”- tai ”portaat”-asentoon. (Voit siirtää nostinta hieman 

ylöspäin, jotta voit helpommin poistaa esteen nostimen alta).  

 

 

 

TÄRKEÄÄ! Huomaathan, että ulkona käytettäessä lehdet, oksat ja lumi voivat 

vaikuttaa puristumissuojaan, minkä vuoksi tulee varmistaa huolellisesti, että nostin 

pääsee liikkumaan esteettä alaspäin. 
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7.7.1 Puristumissuojan infrapunatunnistimet 

Porrasaskelmien väliin on asennettu infrapunatunnistimet, jotka estävät puristumisen askelmien 

väliin.  

 
Infrapunatunnistimet estävät puristumisen portaiden väliin. 

 

Jos tunnistimet havaitsevat puristumisuhan, kun FlexStep muutetaan portaista nostotasoksi, liike 

pysähtyy ja laitteesta kuuluu äänimerkki (katso kohta 11.8). 

 

7.8 Turvaesteet 

7.8.1 Luiska luistosuojana 

Jos nostimessa on luiska, luiska nousee ja lukittuu ensin ennen kuin nostin alkaa liikkua. Luiska 

toimii nyt luistosuojana. Kun nostin liikkuu alimmalle tasolle, luiska laskeutuu automaattisesti 

(pidä painiketta painettuna) ja toimii kulkuluiskana. 

 

  
Luiska luistosuojana  Luiska kulkuluiskana 

 

7.8.2 Ovet luistosuojana 

Jos nostimessa on ovet, nämä sulkeutuvat ja lukittuvat ennen kuin nostin alkaa liikkua. Ovet on 

aina suljettu ja lukittu, kun hissi on pois alatasolta. Jos nostimessa on ovet, nämä voidaan varustaa 

automaattisella ovilukolla. Automaattinen ovilukko tarkoittaa, että ovet lukitaan ennen kuin 

nostin alkaa liikkua.  
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7.8.3 Pystysuora turvaeste 

Jos nostin on varustettu ylätason turvaesteellä (lisävaruste), tämä sulkeutuu ennen kuin nostin 

alkaa liikkua. Turvaeste on aina suljettu ja lukittu, kun nostin on pois ylätasolta.  

 

 
Turvaeste on suljettu ja lukittu, kun nostin on pois ylimmältä tasolta. 

 

 

7.9 Käsittely 

Jälleenmyyjä tavallisesti toimittaa ja asentaa tasonostimen. Älä yritä siirtää nostinta käsin, koska 

siinä on olemassa henkilövahinkojen vaara. Laitetta liikutellaan ja käsitellään tarkoitukseen 

soveltuvien nostinten avulla (kuormalavanostimet, siirtolevyt tai vastaavat). 

 

Nostinta ei saa altistaa voimakkaille iskuille/kolhuille, koska ne voivat haitata sen toimintaa. 

 

Mukana tuleva kauko-ohjain (lisävaruste) on pidettävänä kuivana, eikä sitä saa altistaa voimakkaille 

iskuille. Puhdistus tulee suorittaa nihkeällä liinalla. 

 

  



KÄYTTÖOHJE – FLEXSTEP V2 – FIN VERSIO 02.01 

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

 

 

16 

7.10 Oven lukitus hätätilanteessa 

Hätätilanteessa/kaatumistapauksessa: Vapauta jousipultti. 

 

 

1. Irrota jousi kara-akselista sopivalla 

työkalulla, ruuvimeisselillä, viivoittimella, 

pullonavaajalla tms. 

 

2. Yläpuolelta pääset alaosaan. 

 

3. Jousi on irrotettu 

 

4. Irrota pultti, kun jousi on irrotettu.  

 

HUOM! 

Pultti voi olla vaikea irrottaa ovikoneiston 

paineen vuoksi. 

 

5. Ovi voidaan nyt vapaasti avata. 

 

 

 

Kun virhe on korjattu, ovi voidaan taas kytkeä 

noudattamalla näitä ohjeita käänteisessä 

järjestyksessä. 
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7.11 Nostin asennettu vapaaseen käyttöön (koskee vain joitakin maita) 

Jos nostin on julkisesti saatavana, siinä pitää lähtökohtaisesti olla avainkytkin, jotta nostin voidaan 

lukita, kun sitä ei valvota.  

 

Jotta voidaan estää, että henkilöt eivät jää tahattomasti loukkuun nostimeen, se pitää voida lukita, 

jotta nostimeen ei pääse (normaalisti). Avainkytkin estää nostimen liikkumisen ja varmistaa, että 

ovia ei voida sulkea tai lukita. 

 

Jos nostin ei ole valvonnassa tai lukittu, vaan omistaja (tai sen edustaja) on läheisyydessä/ 

rakennuksessa, se pitää varustaa hälytyssignaalilla avun kutsumiseksi. 

Jos nostin on varustettu hälytyssignaalilla, tämä signaali on kytkettävä ulkoiseen hälyttimeen 

(esim. valo tai ääni), joka kertoo, että nostimen kanssa tarvitaan apua. Jos nostin on asennettu 

siten, että hälytyssignaali ei ole riittävä (esim. vapaasti käytettävissä ilman valvontaa), siihen tulee 

asentaa kaksisuuntainen viestintälaite.  

Jos hissiin on asennettu kaksisuuntainen viestintälaite, tämä laite on kytkettävä 

puhelinnumeroon, josta on vastattava aina (kun hissi on käytettävissä). 

 

7.12 Hätävalaistus 

 

 

Sähkökatkoksen aikana tai jos virransyöttö nostimen ohjaukseen jostain syystä 

katkeaa, järjestelmä vaihtaa automaattisesti varmuustoimintoon. Tämä 

tarkoittaa, että nostin jatkaa toimintaansa akkukäyttöisesti. Käyttöpaneelin 

valaistus toimii edelleen. 

 

 

8. Toiminnan kuvaus 

Nostimessa on niin kutsuttu ”kuolleen miehen toiminto” eli sen painikkeita on painettava koko 

liikkeen ajan.  

Nostin on helppokäyttöinen: Käyttäjä kutsuu nostimen käyttämällä seinässä olevia painikkeita tai 

laitteeseen kuuluvalla kauko-ohjaimella (lisävaruste). Kun käyttäjä on nostotasolla, nostinta 

käytetään sivussa olevasta paneelista, josta valitaan kuljetus ylä- tai alatasolle. 

 

 

9. Asennus 

Nostimen asentaa aina valtuutettu* huoltoasentaja. FlexStep-nostinta ei saa yrittää itse siirtää, 

asentaa tai korjata. Nämä suorittaa AINA valtuutettu* huoltoasentaja. 

Virheellisesti asennetussa laitteessa henkilövahinkojen vaara kasvaa. Liftup ei vastaa vahingoista, 

jotka ovat aiheutuneet muun kuin valtuutetun asentajan suorittamasta kokoonpanosta ja 

asennuksesta. 

 

*Ovat suorittaneet Liftupin tuote- ja huoltokurssin. 
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(Koskee 

vain 

Tanskaa) 

Tanskassa Arbejdstilsynet on 30. kesäkuuta 2016 ottanut käyttöön uudet säännöt 

hissien, nostintuotteiden jne. omistajille/käyttäjille (AT BEK 461, 23. toukokuuta 

2016). Tällä on merkitystä tuotteen ennaltaehkäisevien huoltotarkistusten määrälle ja 

lakisääteisen asennuksen valvonnalle. Näiden tarkistusten laadun varmistamiseksi 

Liftup on kehittänyt ja ottanut käyttöön online-huoltolokin, joka on saatavana kaikille 

FlexStep-tuotteillemme. Kaikki tarkistukset ja valvonnat tulee edelleen rekisteröidä 

tähän lokiin (lue lisää laitteen online-huoltolokista kohdasta 17). 

 

Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi, kun haluat lisätietoja nostimen asennuksesta:  

(https://www.liftup.dk/da/forhandlere/#). 

 

 

10. Käyttöönotto 

FlexStepin tulee olla aina kytkettynä 230 V:n verkkovirtaan ja olla päällä. Normaalisti FlexStep 

on aina ”standby-tilassa” eli se on käyttövalmiina, kun käyttöpainikkeita painetaan. 

 

Jos hätäpysäytin on painettuna – tai jos nostin on pysäytetty avainkytkimestä (lisävaruste) – tämä 

tulee ratkaista ennen kuin laite voidaan ottaa käyttöön (katso käytöstä lisää kohdasta 11). 

 

 

11. Käyttö 

FlexStep on ainutlaatuinen 2-in-1-ratkaisu, joka on suunniteltu toimimaan portaina ja 

pyörätuolinostimena. Lähtökohtaisesti FlexStep on tavalliset portaat, mutta käyttöpainikkeita 

painamalla se taittuu ylös tai alas nostoalustaksi ja toimii pyörätuolinostimena. 

 

   
 

  

https://www.liftup.dk/media/3573/16.jpg
https://www.liftup.dk/media/3572/15.jpg
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11.1 Päivittäinen käyttö 

FlexStep-nostinta voidaan käyttää kahdella ohjauspaneelilla: Vakiokutsuasemat (Kuva 1–4), Fuga-

kutsuasemat (Kuva 5–6) tai avainkäyttöinen kutsuasema (Kuva 7) ylä- ja alatasolla, kauko-

ohjaimella (lisävaruste) (Kuva 9) tai nostoalustan kaiteen painikkeilla (Kuva 10). Kauko-ohjaimella 

voidaan korvata ohjauspaneelit. Nostin voidaan lisäksi kytkeä päälle ja pois päältä 

avainkatkaisijasta (lisävaruste) (Kuva 8).  

 

 

 

 

 

    

Kuva 1:  

Vakiokutsuasema, 

langallinen, 2-

suuntainen 

 

Kuva 2:  

Vakiokutsuasema, 

langallinen, 3-

suuntainen 

Kuva 3:  

Vakiokutsuasema, 

langaton, 2-suuntainen 

Kuva 4:  

Vakiokutsuasema, 

langaton, 3-suuntainen 

 

 

 
 

  
  

Kuva 5:  

FUGA-kutsuasema,  

2-suuntainen 

Kuva 6:  

FUGA-kutsuasema,  

3-suuntainen 

Kuva 7:  

Avainkäyttöinen 

kutsuasema 

Kuva 8:  

Avainkatkaisija  

ON/OFF 

 

   
Kuva 9:  

Kauko-ohjain (lisävaruste) 

Kuva 10 

Nostimen ohjauspaneeli hälytyksellä (lisävaruste) / ilman hälytystä 
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11.2 FlexStepin käyttö YLÄTASOLTA 

 

Portaat muunnetaan nostotasoksi YLÄTASOLLE painamalla ylintä painiketta, 

jossa on nuoli ylös (/↑). Portaat nostavat luiskan luistosuojaksi, joka lukitaan 

yläasentoon (Kuva 1). Portaat muuntuvat nostotasoksi ALATASOLLA, minkä 

jälkeen se nostetaan nostotasoksi YLÄTASOLLE (Kuva 2). Siirry varovasti 

nostoalustalle (pyörätuoli tulee lukita / kytkeä jarrut päälle), paina ”nuoli alas” 

-painiketta (/↓) ohjauspaneelissa, jolloin nostoalusta laskeutuu alatasolle. 

Tässä luistosuoja lasketaan ja toimii luiskana. (Kuva 4) Siirry varovasti pois 

nostotasolta. (Kuva 3) 

 

  
 

Kuva 1:  

Luiska nousee ja lukittuu. 

Kuva 2:  

Siirry nostotasolle. 

Kuva 3:  

Siirry pois nostotasolta. 

 

 

 

11.3 FlexStep-nostimen käyttäminen ALIMMALTA tasolta 

 

Portaat muunnetaan nostotasoksi ALATASOLLE painamalla ”nuoli alaspäin” 

-painiketta (/↓) ja pitämällä sitä painettuna. Portaat nostavat luiskan 

luistosuojaksi, ja tämä lukitaan yläasentoon. (Kuva 1) Portaat muuntuvat 

nostotasoksi ALATASOLLA, minkä jälkeen luistosuoja laskeutuu alas 

kulkuluiskaksi. (Kuva 4). Siirry varovasti nostotasolle (pyörätuoli lukitaan / 

jarrut kytketään päälle) (Kuva 5). Paina ”nuoli ylös” (/↑) käyttöpaneelissa, 

ja nostotaso liikkuu YLIMMÄLLE tasolle, minkä jälkeen luiska nousee -

turvaesteeksi. Siirry varovasti pois nostotasolta (Kuva 6).  

 

 

   
Kuva 4:  

Luiska laskeutuu. 

Kuva 5:  

Siirry nostotasolle. 

Kuva 6:  

Siirry pois nostotasolta. 
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11.4 FlexStep-nostimen käyttö nostotasolla 

 

FlexStep-laitetta käytetään pyörätuolinostimena portaiden kaiteeseen 

asennetun käyttöpaneelin avulla. Nostotason paneeli toimii vain, kun FlexStep 

on nostotasona. Seinän käyttöpaneeleiden / kauko-ohjauksen ansiosta 

mahdollinen avustaja voi myös ohjata nostotasoa ylös ja alas. 

 

• Kun nostotaso halutaan nostaa yläasentoon, painetaan ”nuoli ylös” -painiketta (/↑), ja 

painiketta pidetään painettuna, kunnes nostin pysähtyy ja mahdollinen ovi tai turvaeste 

avataan.  

• Kun nostotaso halutaan siirtää ala-asentoon, painetaan ”nuoli alas” -painiketta(/↓) ja 

pidetään sitä painettuna, kunnes laite pysähtyy ja luiska on laskeutunut alas.  

 

 

11.5 Palautus portaiksi ja automaattinen palautus 

 

Aktivoimalla porrassymbolipainike FlexStep voidaan muuntaa 

normaaliasentoonsa portaina. 

 

Jos mitään käyttöpainikkeita tai IR-antureita ei ole aktivoitu noin 60 sekunnissa (vakio-

ohjelmointi), FlexStep palautuu automaattisesti normaaliasentoonsa portaiksi. Tämän toiminnon 

aikana kuuluu äänimerkki (katso kohta 11.8). Toiminto voidaan kytkeä pois päältä, jos ei haluta, 

että nostin palautuu automaattisesti portaiksi. 

 

 

 
 

Liftup suosittelee, että automaattinen palautustoiminto kytketään aina pois päältä, jos 

ylätasolla ei ole turvavarusteita. 

Nostotaso ylös 

Nostotaso alas 

Hätäpysäytys 

Hälytys (lisävaruste) 
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11.6 Hätäpysäytys 

 

Jos nostin liikkuu tahattomasti tai jos se pitää pysäyttää 

välittömästi vaaratilanteen välttämisen vuoksi, paina 

HÄTÄPYSÄYTYS-painiketta.  

Hätäpysäytystoiminto deaktivoidaan kääntämällä painiketta 

myötäpäivään, jolloin järjestelmä on taas käyttövalmis.  
 

Katso lisätietoja käyttöpaneelin hälytystoiminnon käyttämiseksi kohdasta 11.9. 

 

 

11.7 ON/OFF-kytkin 

FlexStep on varustettu ON/OFF-katkaisimella. Se sijaitsee ohjausrasian alaosassa oikealla 

puolella. ON/OFF-painiketta käytetään katkaisemaan virransyöttö nostimeen. Jos tästä 

katkaistaan virta samaan aikaan hätäpysäytyksen aktivoinnin kanssa, portaat ovat kokonaan pois 

päältä. 

 

ON/OFF-kytkintä käytetään esim. huollon yhteydessä. Nostimen virta katkaistaan / kytketään 

päälle aktivoimalla ON/OFF-katkaisija ja hätäpysäytyspainike (katso kohta 12.1). Kun FlexStepin 

virta katkaistaan uudelleen (ja hätäpysäytys vapautetaan), ohjaus aloitetaan uudelleen (katso 

kohta 12.2 koskien kalibrointia virrankatkaisun/hätäpysäytyksen jälkeen). Normaalisti aina ON-

asennossa akkujen tyhjenemisen välttämiseksi.  

 

 

VAROITUS! ON/OFF-kytkin on akun latauslaitteelle. Se ei ole päävirtakytkin. Jos 

se kytketään OFF-asentoon pidemmäksi aikaa, se voi tyhjentää akut ja vahingoittaa 

niitä. Pitkäaikaisessa virtakatkoksessa hätäpysäytys pitää aktivoida, jotta voidaan 

välttää akkujen tyhjeneminen kokonaan. 

 

  

ON/OFF

-kytkin 
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11.8 Äänihälytykset 

Jos tasonostimeen on asennettu puhetoiminnot, nämä aktivoituvat hälytyksen yhteydessä. 

Muutoin kuuluu merkkiääni. 

 

Puhe Toiminto/varoitus  

Avautuu Turvaeste avautuu        

Sulkeutuu Turvaeste sulkeutuu        

Hälytys: Ylikuormitus Nostotasolla on liikaa painoa            

Hälytys: Akkuvika – 

Nostinta ei voi käyttää 

Akku on viallinen. 

Ei tarpeeksi virtaa (katso kappale 6 

Tekniset tiedot) 

            

Hälytys:  

Ainetta/esine nostimen alla 

Poista nostimen alla oleva aine tai esine, 

joka estää laskeutumisen 
           

Hälytys:  

Häiriö IR-antureissa 

Poista nostimen alla oleva aine tai esine, 

joka estää laskeutumisen 
           

Hälytys:  

Ainetta/esine nostimessa 

Muuntaminen nostotasosta portaiksi ei 

ole mahdollista, koska nostotasolla on 

jotain. 

           

Ding Ding Ding Saapuu ylä-/alatasolle  

Ding Ding Ding Nostin muunnetaan portaiksi  

Varoitus: 

Automaattinen ajo 

Varoitus siitä, että nostin muunnetaan 

portaiksi. 
 

BIP-BIP-BIP… Nostinta muunnetaan portaiksi.            … 

Hätäpysäytyspainiketta 

painettu 

Punaista hätäpysäytyspainiketta on 

painettu. Tämä tulee selvittää ennen kuin 

nostimen käyttöä voi jatkaa. 

      

Nostin on lukittu Nostin on lukittu avainkytkimestä.         

Hälytys: Akkuvaroitus Alhainen akun varaus.         

Hälytys:  

Virranjakelun keskeytys – 

Sammuta tai paina 

hätäpysäytyspainiketta 

Katkaise virranjakelu tai aktivoi 

hätäpysäytys portaiden sulkemiseksi. 
        

 

  Korkea ääni ja sen jälkeen syvempi ääni 

  Matala ääni ja sen jälkeen korkeampi ääni  

 3 samanlaista ääntä  
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11.9 Sisäpuhelinjärjestelmä hätäkutsua varten (lisävaruste) 

Nostin voidaan varustaa kaksisuuntaisella hätäpuhelinjärjestelmällä, jotta käyttäjä voi kutsua 

ulkopuolista apua hätätilanteessa. Aktivoi hälytys painamalla hälytyspainiketta () 5 sekuntia. 

 

 

 

 

 

 

Tarkemmat ohjeet sisäpuhelinjärjestelmästä ja sen toiminnoista löytyvät Safelinen ohjeista: 

 

Safeline MX3: https://www.safeline-group.com/en/qg/mx3 

 

  

Tila-merkkivalo  

viestintämoduuliin 

Mikrofoni 

Hälytyspainike 

https://www.safeline-group.com/en/qg/mx3
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12. Toiminta 

Normaaleissa käyttöolosuhteissa nostin tulee olla aina kytkettynä 230 V:n verkkovirtaan. On 

erittäin tärkeää, että virtaa ei kytketä pois päältä tai suljeta, koska pitkäaikainen virrankatkaisu 

(10–20 tuntia) voi aiheuttaa akkujen tyhjenemisen ja siten käyttökatkon. Laitetta ei voi käyttää 

ennen kuin akut on taas ladattu. Jos virta katkeaa, laitteesta kuuluu äänimerkki (katso kohta 

11.8). 

 

 

12.1 Akkuvarmennus 

Sähkökatkoksen aikana järjestelmä kytkeytyy automaattisesti akkutoiminnolle. Se merkitsee, että 

järjestelmä toimii jatkuvasti täysin normaalisti, koska nostimessa on akku. Varoituksena 

sähkökatkosta kuuluu äänimerkki (katso kohta 11.8). Heti kun virta palaa, äänimerkki hiljenee. 

Järjestelmä toimii nyt taas normaalisti. Jos ei ole mahdollista kytkeä virtaa heti päälle, ja haluat 

pysäyttää hälytyksen, paina silloin hätäpainiketta. (Huomaathan, että järjestelmä vaatii silloin 

kalibroinnin, ks. alta.) 

 

 

 

TÄRKEÄÄ! Jos sähkökatkos ja Hätäpysäytys-painikkeen käyttö sattuvat samaan 

aikaan, järjestelmä siirtyy automaattisesti ns. turvatilaan ja järjestelmä on kalibroitava 

uudelleen (ks. alta). 

 

 

12.2 Hätäpysäytyksen/sähkökatkoksen jälkeinen kalibrointi 

Jos hätäpysäytyspainiketta on käytetty ja virransyötössä on ollut katkos, tai jos järjestelmässä on 

havaittu muita epäsäännöllisyyksiä, nostin on kalibroitava. Laite siirtyy automaattisesti ns. 

turvatilaan, jossa se liikkuu vain hitaasti alaspäin.  

 

 

 

TÄRKEÄÄ! Jos huomaat, että nostin ei toimi odotetusti tai pysähtyy uudelleen 

muutaman senttimetrin päästä, siinä saattaa olla teknisiä ongelmia, jotka vaativat 

huoltomiesten suorittamia korjauksia. Kysy lisätietoja laitteen toimittajalta. 
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13. Kunnossapito 

Laite puhdistetaan nihkeällä liinalla, joka on kastettu mietoa puhdistusainetta sisältävään veteen. 

 

 

TÄRKEÄÄ! Nostimen huuhtomiseen EI tule käyttää painepesuria tai vesiletkua. 

Laitteessa ei saa käyttää vahvoja puhdistusaineita tai vastaavia eikä suolaa tai hiekkaa 

talvikunnossapidon yhteydessä. 

 

Mahdolliset öljytyt puupinnat tulee säännöllisesti (noin 3 kuukauden välein) käsitellä puuöljyllä 

puun keston parantamiseksi. Lakatut puupinnat tulee lakata tarvittaessa uudelleen. Tarkista 

säännöllisesti nostimen alusta, että siellä ei ole lehtiä, oksia tai muuta ainetta tai esineitä ja poista 

nämä, jotta nostin pääsee liikkumaan vapaasti. 

Nostimen huolto tulee normaalisti suorittaa aina säännöllisen huoltotarkistuksen yhteydessä 

valtuutetun huoltoasentajan toimesta. Jos laitteen toiminnassa ilmenee odottamattomia vikoja 

tai erikoisia ääniä, ota yhteyttä jälleenmyyjään asian korjaamiseksi. 

 

*Ovat suorittaneet Liftupin tuote- ja huoltokurssin. 

 

 

Kauko-ohjaimet  

Kauko-ohjaimissa (lisävaruste) on valmiina yksi CR2032-paristo. 

 

 
Vakaan toiminnan varmistamiseksi paristo tulee vaihtaa kahden vuoden välein. 

 
VARO nielemästä nappiparistoa. 

 

Pidä paristot pienten lasten ulottumattomissa. Jos lapsi nielee pariston, pitää ottaa 

heti yhteyttä lääkäriin. 

 

Älä hävitä paristoja lajittelemattomien kotitalousjätteiden mukana. Noudata 

hävittämisessä paikallisia määräyksiä. 
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Pariston vaihtaminen kädessä pidettävään kauko-

ohjaimeen: 

1. Irrota ruuvi (Torx TX 6)  

kaukosäätimen takapuolelta 

2. Irrota takapaneeli 

3. Vaihda paristo. 

4. Kiinnitä takapaneeli takaisin paikalleen ja testaa kauko-

ohjaimen toiminta 

 

Paristojen vaihtaminen seinälle asennettuun kauko-

ohjaimeen: 

1. Poista musta tangentti. Irrota 2 ruuvia (PH1). Harmaan 

osan takana on piirilevy, johon on asennettu paristo. 

2. Vaihda paristo. 

3. Kiinnitä osat takaisin käänteisessä järjestyksessä ja 

testaa kauko-ohjaimen toiminta. 

 
 

Jos kauko-ohjaimessa tai vastaanottimessa ei ole enää ollut virtaa pidempään aikaan, voi olla 

tarpeellista kalibroida järjestelmä (yhdistää kaksi laitetta), ks. kohta  14). 
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14. Lähettimen ja vastaanottimen yhdistäminen 

14.1 Kauko-ohjain ja vastaanotin 2.4 GHz  

Lähetin ja vastaanotin tulee aina yhdistää ennen kuin ne toimivat. Tämä tehdään normaalisti 

tehtaalla tai valtuutetun huoltoteknikon toimesta. Vastaanotin ei reagoi lähettimeen, ellei tätä 

ole yhdistetty vastaanottimeen. Yhteen vastaanottimeen voidaan yhdistää jopa 20 lähetintä. 

Lähetin voidaan haluttaessa yhdistää useaan vastaanottimeen. 

 

Lähettimen ja vastaanottimen yhdistäminen: 

1. Päästäksesi S4-kytkimeen 2,4 GHz:n vastaanottimessa 

irrota yläruuvi ja irrota MODULE1 seinäprofiilista. 

2. Paina lyhyesti S4-painiketta vastaanottimessa, ja 

merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti. Vastaanotin on nyt 

asennustilassa 2 minuuttia. 

3. Paina kauko-ohjaimen painikkeita ”nuoli ylös” (↑) ja 

”nuoli alas” (↓) samanaikaisesti ja pidä niitä painettuna, 

kunnes kauko-ohjaimen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti. 

Kauko-ohjain on nyt asennustilassa 2 minuuttia. 

Merkkivalon pitäisi vilkkua keltaisena, ja jos se vilkkuu 

punaisena, kyseessä on 868 MHz:n malli, joka ei sovi 

vastaanottimeen. 

4. Kun kauko-ohjaimen merkkivalo ei enää vilku, kauko-

ohjain on yhdistetty nostimeen. 

5. Testaa järjestelmää varmistaaksesi, että yhdistäminen on 

tehty oikein. Jos näin ei ole, toista yllä olevat kohdat 1–

4. 

6. Toista vaiheet kohdasta 2, jos yhdistettävä on useita 

kauko-ohjaimia. 

 

 
 

 

 

 

 

Vaihtoehtoisesti (kohdat 3): 

Paina Connect (S4) -painiketta, jos kauko-ohjain on auki. 
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Lähettimen nollaus: 

• Paina painikkeita YLÖS (↑) ja ALAS (↓) samanaikaisesti noin 5 sekuntia, kunnes kauko-

ohjaimen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.  

• Kauko-ohjain on nyt asennustilassa 2 minuuttia. Näiden 2 minuutin aikana tulee suorittaa 

seuraavat vaiheet: 

 

Paina: YLÖS (↑), YLÖS (↑), ALAS (↓), ALAS (↓), YLÖS (↑), ALAS (↓), YLÖS (↑), ALAS (↓) 

 

Jos se onnistuu, LED-merkkivalot vilkkuvat nopeasti 10 kertaa. 

 

 

 

Vaihtoehtoisesti: 

Paina Reset (S5) -painiketta, jos kauko-ohjain on auki. 

 

 
 

Testaa järjestelmää varmistaaksesi, että nollaus on tehty oikein eikä kauko-ohjain ole enää 

yhdistettynä. Jos näin ei ole, toista kohdat 1–3. 

 

 

Vastaanottimen nollaus: 

1. Paina S4-painiketta vastaanottimessa yli 10 

sekunnin ajan. 

2. Kun merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti 10 

kertaa, vastaanotin on nollattu. 
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14.2 Langaton kutsuasema ja vastaanotin 2.4 GHz  

Lähetin ja vastaanotin on aina yhdistettävä, jotta ne toimivat. Tämä tehdään normaalisti tehtaalla 

tai valtuutetun huoltoteknikon toimesta. Vastaanotin ei reagoi lähettämiseen, jonka kanssa sitä 

ei ole yhdistetty.  

Yhteen vastaanottimeen voidaan yhdistää jopa 20 lähetintä. Yksi lähetin voidaan tarvittaessa 

yhdistää useampaan vastaanottimeen. 

 

 

Lähettimen ja vastaanottimen yhdistäminen: 

1. Vastaanottimen S4:ään päästään irrottamalla yläruuvi ja irrottamalla ”MODULE1”-

vastaanotin seinäprofiilin yläosasta (katso kohta 14.1). 

 

 

2. 

 

Irrota etuosan tangentti ja käytä pientä 

ruuvimeisseliä lyhytaikaisesti 

oikosulkemaan SJ2, jolloin kauko-ohjaimen 

merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti. 

(Jos se ei ole kytketty, paina lyhyesti S4-

painiketta, jossa on sama toiminto.) 

 

3. Kauko-ohjain on nyt asennustilassa 2 minuuttia. 

4. Paina nyt vastaanottimesta S4-painiketta, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti. 

Vastaanotin on nyt asennustilassa. 

5. Kun kauko-ohjaimen merkkivalo ei enää vilku, se on yhdistetty nostimen vastaanottimeen. 

6. Testaa järjestelmää varmistaaksesi, että yhdistäminen on suoritettu oikein. Jos näin ei ole, 

toista kohdat 1–5. 

7. Jos vastaanottimeen pitää yhdistää monta kauko-ohjainta, toista vaiheet kohdasta 2 alkaen. 

 

 

Lähettimen nollaus: 

Kun halutaan nollata kutsuasema, jotta se ei enää ole yhdistettynä nostimeen, tulee toimia 

seuraavasti: 
 
1. Paina lähettimen S4-painiketta yli 10 sekunnin ajan. 

2. Kun LED-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti, lähetin on nollattu. 

 

 

Vastaanottimen nollaus: 

1. Paina vastaanottimen S4-painiketta yli 10 sekunnin ajan (katso kuvat kohdasta 14.1). 

2. Kun LED-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti, vastaanotin on nollattu. 

 

 

LED 

SJ2 



KÄYTTÖOHJE – FLEXSTEP V2 – FIN VERSIO 02.01 

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

 

 

31 

14.3 Kauko-ohjain ja vastaanotin 868 MHz (koskee vain tiettyjä maita) 

Lähetin ja vastaanotin tulee aina yhdistää ennen kuin ne toimivat. Vastaanotin ei reagoi 

lähettimeen, ellei tätä ole yhdistetty vastaanottimeen. Yhteen vastaanottimeen voidaan yhdistää 

jopa 20 lähetintä. Lähetin voidaan haluttaessa yhdistää useampaan vastaanottimeen.  

Kun vastaanottimen merkkivalo syttyy (katso kohta 11.7), kytkentärasian RF Status -merkkivalo 

vilkkuu 2 minuutin ajan tai kunnes se yhdistetään lähettimeen. 

 

1. Varmista, että järjestelmässä on virtaa. Paina 

hätäpysäytyspainiketta ja katkaise virta nostotason sivussa 

olevasta on/off-kytkimestä (katso kohta Fejl! 

Henvisningskilde ikke fundet.).  

2. Paina kauko-ohjaimen YLÖS (↑)- ja ALAS (↓) -painikkeita 

samanaikaisesti ja pidä niitä painettuina noin 5 sekuntia, kunnes 

kauko-ohjaimen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti. Kauko-ohjain 

on nyt asennustilassa 2 minuuttia. 

3. Näiden 2 minuutin aikana laitteen punainen hätäpysäytyspainike 

tulee jälleen vapauttaa kääntämällä painiketta. 

4. Kun kauko-ohjaimen merkkivalo ei enää vilku, se on yhdistetty 

laitteeseen. 

5. Kokeile järjestelmää, jotta voit varmistaa, että lähetin ja 

vastaanotin on yhdistetty oikein toisiinsa. Jos se ei toimi, toista 

kohdat 1–5. 

Jos kauko-ohjaimiin pitää yhdistää useampia vastaanottimia, 

toistetaan kohta 2. 

6. Kytke laite päälle sivussa olevasta on/off-kytkimestä. 

 

 

 

Lähettimen ja vastaanottimen nollaaminen 

Kun halutaan nollata kauko-ohjain, joka ei ole enää yhdistettynä, tulee toimia seuraavasti: 

 

Paina YLÖS (↑)- ja ALAS (↓) -painikkeita samanaikaisesti ja pidä niitä painettuina noin 5 sekuntia, 

kunnes kauko-ohjaimen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.  

Kauko-ohjain on nyt asennustilassa 2 minuuttia. 

Näiden 2 minuutin aikana tulee suorittaa seuraavat vaiheet: 

 

Paina: YLÖS (↑), YLÖS (↑), ALAS (↓), ALAS (↓), YLÖS (↑), ALAS (↓), YLÖS (↑), ALAS (↓) 

 

 

Vastaanottimen nollaaminen 

Vastaanottimessa tulee olla virta kytkettynä. 

Oikosulje JP1-1 kytkentärasian piirilevyssä. 

Kun merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti, vastaanotin on nollattu. 

 

Jos merkkivalo ei vilku nopeasti, se tarkoittaa, että vastaanottimia ei ollut yhdistetty. 
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14.4 Langaton kutsuasema ja vastaanotin 868 MHz (koskee vain tiettyjä 

maita) 

Lähetin ja vastaanotin tulee aina yhdistää ennen kuin ne toimivat. Vastaanotin ei reagoi 

lähettimeen, ellei tätä ole yhdistetty vastaanottimeen. Yhteen vastaanottimeen voidaan yhdistää 

jopa 20 lähetintä. Lähetin voidaan haluttaessa yhdistää useampaan vastaanottimeen. Kun 

vastaanottimen merkkivalo syttyy (katso kohta 11.7), kytkentärasian RF Status -merkkivalo 

vilkkuu 2 minuutin ajan tai kunnes se yhdistetään lähettimeen. 

 

1. Varmista, että järjestelmässä on virtaa. Paina 

hätäpysäytyspainiketta ja katkaise virta nostotason sivussa 

olevasta on/off-kytkimestä (katso kohta 11.7). 

2. Seinälle asennettu kauko-ohjattu kutsuasema: Aseta dip-

kytkin S4,2 takaisin ON-asentoon ja paina kytkintä tai 

oikosulje (↑) tai (↓) metalliesineellä. Kutsuaseman 

merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti. Kutsuasema on nyt 

asennustilassa 2 minuuttia.  

Aseta S4,2 takaisin lähtöasentoon (off). 

3. Näiden 2 minuutin aikana laitteen punainen 

hätäpysäytyspainike tulee jälleen vapauttaa kääntämällä 

painiketta. 

4. Kun kutsuaseman merkkivalo ei enää vilku, se on 

yhdistetty laitteeseen. 

5. Kokeile järjestelmää, jotta voit varmistaa, että lähetin ja 

vastaanotin on yhdistetty oikein toisiinsa. Jos näin ei ole, 

toista kohdat 1–5. 

Jos kutsuasemiin pitää yhdistää useampia vastaanottimia, 

toistetaan kohta 2. 

6. Kytke laite päälle sivussa olevasta on/off-kytkimestä. 

 
 

 

 

 

 

Lähettimen ja vastaanottimen nollaaminen 

Kun halutaan nollata kutsuasema, joka ei ole enää yhdistettynä tiettyyn laitteeseen, tulee toimia 

seuraavasti: 

 

Aseta dip-kytkin S4,1 ON-asentoon ja paina kytkintä tai kytke (↑) tai (↓) metalliesineellä. 

Kutsuaseman merkkivalo vilkkuu nopeasti. 

Yhteys vastaanottimeen on nyt poistettu. 

Aseta dip-kytkin S4,1 takaisin off-asentoon. 

 

 

Vastaanottimen nollaaminen 

Vastaanottimessa tulee olla virta kytkettynä. 

Oikosulje JP1-1 kytkentärasian piirilevyssä. 

Kun merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti, vastaanotin on nollattu. 

Jos merkkivalo ei vilku nopeasti, se tarkoittaa, että vastaanottimia ei ollut yhdistetty. 
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15. Asennus ja luovutus 

 

 
 



KÄYTTÖOHJE – FLEXSTEP V2 – FIN VERSIO 02.01 

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

 

 

34 

16. Huollon tarkistuslista 

Sen lisäksi, mitä kohdan 13 yleisissä kunnossapidon ohjeissa on mainittu, suosittelemme 

valmistajana, että laitteelle suoritetaan rutiinitarkastus vähintään 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.  

(Katso myös https://www.liftup.dk/da/forhandlere/#country=2170). 

 

Turvatarkistukset ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan välttyä kaikilta henkilövahingoilta. 

 

Sen lisäksi on suoritettava säännöllinen, lakisääteinen tarkistus nostimelle, koska se on hyväksytty 

ihmisten kuljettamiseen. Omistajan vastuu ja velvollisuus on varmistaa, että tätä noudatetaan. 

 

 

TÄRKEÄÄ! Ennen kuin tasonostinta huolletaan, tulee painaa hätäpysäytyspainiketta. 

Näin estetään sen tahaton liikkuminen. Huoltoteknikkojen vastuulla on varmistaa, että 

hätäpysäytys on painettuna ennen huollon aloittamista. HUOM! Pelkkä 

virrankatkaisu ei riitä, sillä järjestelmä siirtyy silloin akkukäyttöön. 

 

Seuraavat esimerkit tarkistuslomakkeesta on täytettävä jokaisessa tarkistuksessa. 

Huoltosopimuksesta vastaava yritys arkistoi lomakkeen.  

 

Suositeltava tarkistuskertojen määrä vuodessa: 

 

 Ulkotiloissa Sisätiloissa 

Yksityiskäytössä 2 1 

Julkisessa 

käytössä 

4 2 

(Voimassa olevan lainsäädännön mukaan) 
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17. Huoltokirja 

17.1 Huoltokirja 

Lomake (kuten alla oleva esimerkki) täytetään jokaisen huollon yhteydessä.  
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17.2 Online-huoltoloki (koskee vain tiettyjä maita) 

QR-koodi voidaan skannata älypuhelimella, tabletilla tai vastaavalla. QR-koodi on vasemman 

palkin etuosassa: 

 

 

 
 

Kohdassa 3 on CE-merkki, jossa on tämän kyseisen nostimen sarjanumero sekä QR-koodi, jolla 

pääsee suoraan nostimen online-huoltolokiin. Kun QR-koodi skannataan, päästään suoraan 

nostimen online-huoltolokiin, ja sinne luodaan uusi loki. Kentät täytetään ja 

huoltoteknikko/asentaja/valvontaviranomainen kuittaa lokin sähköisesti kunkin käynnin jälkeen. 
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18. Varaosat ja tarvikkeet 

On tärkeää käyttää aina alkuperäisiä varaosia. Osien vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu 

huoltoasentaja. Jos käytetään yleisiä ei-alkuperäisiä varaosia, tehdastakuu saattaa raueta. Lisäksi 

tuotteen turvallisuus voi heikentyä, mikä voi aiheuttaa henkilövahinkoja. 

 

 

Kaikki Liftup-tuotteiden varaosat löytyvät osoitteesta: http://parts.liftup.dk/ 

 

Spare part no. Description 

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. Purkaminen 

Jotta laite voidaan turvallisesti purkaa ja siirtää uuteen asennuskohteeseen, on syytä kutsua 

valtuutettu huoltoasentaja paikalle. Voit pyytää tarvittaessa jälleenmyyjältäsi apua purkamiseen 

liittyvissä asioissa. 

 

Huomaa, että voi olla olemassa vaara, että FlexStep kaatuu/kallistuu, kun se irrotetaan 

rakenteista. 

 

 

 

20. Hävittäminen 

Laitteen omistaja vastaa tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä kulloinkin voimassa olevien 

määräysten mukaisesti. Kannattaa kiinnittää erityistä huomioita siihen, että ohjausyksikössä ja 

kauko-ohjaimessa on akku ja paristo, jotka tulee hävittää erikseen. 

 

Älä hävitä akkuja sekajätteen mukana. Noudata akkujen hävittämisessä paikallisia määräyksiä. 

 

Voit pyytää tarvittaessa apua jälleenmyyjältäsi. 

 

 

 

21. Reklamaatio-oikeus 

Reklamaatio-oikeus on kulloinkin voimassa olevien säännösten mukainen. 

 

 

Lue lisää myynti- ja toimitusehdoistamme, jotka löytävät kotisivultamme: 

https://www.liftup.dk/da/om-liftup/salgsbetingelser/ 

 

HUOM! Reklamaatio-oikeus on voimassa vain, jos aiemmin kuvatut 

huoltotarkastukset on tehty. 

 

Sillä saattaa olla vakavia vaikutuksia tuotteen turvallisuuteen, jos aiemmin kuvattuja 

huoltotarkastuksia ei suoriteta. Asiakkaan vastuulla on, että tuotteelle tehdään aina määrätyt 

huoltotarkistukset, ks. AT Bekendtgørelse 461, 23. toukokuuta 2016, Liite 2 ja 3 sekä AT 

Bekendtgørelse 1109 § 14. 

 

 

 

Käyttömukavuutta toivottaen 

 

Liftup A/S  

https://www.liftup.dk/da/om-liftup/salgsbetingelser/
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