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1. Förord 

Grattis till köpet av din nya EasyLift lyftplattform. 

 

Detta är en originalhandbok till din nya EasyLift V3 PLUS. Hädanefter använder vi termen EasyLift 

för EasyLift V3 PLUS om inget annat anges specifikt. 

 

 
Det är viktigt att läsa igenom handboken innan lyftplattformen tas i bruk 

 

Uppställning och installation SKA göras av en kvalificerad Liftup-servicetekniker för att 

säkerställa korrekt montering. Felaktig montering kan orsaka oavsiktliga risker för personskada. 

 

EasyLift är en lyftplattform för rullstolar, som enkelt och elegant ger användare tillträde till två 

nivåer. 

 

Lyftplattformen är lätt att manövrera via kontrollpaneler som monterats på väggen, på 

lyftplattformen eller med hjälp av en fjärrkontroll. 

 

I denna handbok benämns ”EasyLift lyftplattform” som ”lift”. 
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2. EU-försäkran om överensstämmelse 

 

Tillverkare:  Liftup A/S 

Adress:  Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Danmark 

Telefon:  +45 96 86 30 20 

 

informerar härmed om: 

 

Utrustning:  EasyLift V3 PLUS 
Lyftplattform för rullstolsanvändare och rörelsehindrade perso-

ner 

 

År:  2019 

 

överensstämmer med väsentliga säkerhets- och sundhetskrav i Direktiv 2006/42/EF om maski-

ner, Maskindirektivet. 

 

Produkten överensstämmer dessutom med:  

 

EMC-direktivet:    2014/30/EU 

RoHS-direktivet:      2011/65/EU 

 

Vid bedömningen har relevanta delar av följande standarder använts: 

 

SS-EN 60204   Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning.  

SS-EN ISO 13849-1 och -2   Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem 

 

 

vd  Søren Elisiussen 

Befattning  Namn 

   

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

Ort 

   

10 oktober 2019   

Datum  Underskrift 
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3. Märkning av utrustningen 

För att CE-märkningen ska vara giltig måste installationen 

vara korrekt utförd enligt producentens anvisningar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Infoga kopia av  

CE-certifieringsmärke här 
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4. Acceptansprovning inför leverans (FAT) 
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5. Användarvillkor 

Liften får endast användas av rullstolsanvändare och rörelsehindrade personer. Maximal 

belastning är 400 kg jämnt fördelat på liften eller högst två personer. 

 

 
Denna handbok ska läsas igenom noggrant innan liften tas i bruk. 

 

VIKTIGT! Liften får INTE användas för varutransport, såsom lastpallar eller annan 

typ av tung last. 

 

Liftens ägare är skyldig att underhålla den i enlighet med Underhållsguiden (se avsnitt 

13). 

 

Kasta inte batterier eller elektrisk eller elektronisk utrustning tillsammans med 

osorterat hushållsavfall. Respektera lokala regler och föreskrifter för avfallshantering. 

 

 

Maximal belastning är 400 kg eller högst 2 personer jämnt 

fördelat på plattformen. 

 

Om liften är tillgänglig för allmänheten är det ägarens ansvar att se till att kontroller utförs i 

enlighet med lagbestämmelser och med korrekt intervall samt att nödvändig säkerhetsutrustning 

tillhandahålls. 
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6. Tekniska specifikationer 

  
EasyLift 800/900 V3 PLUS EasyLift 1100 V3 PLUS 

 

Specifikationer: 

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

Tillåten last: 400 kg eller två personer 

Lyfthöjd: 0–1 250 mm  (0 – 49.21”) 

Plattformsstorlek: 

 Invändiga mått: B 800/900/1 100 mm (31.50/35.43/39.37”) 

  L 1 400 mm (55.12”) 

 Utvändiga mått: 800/900 PLUS 

  B 960/1 060 mm (37.8/41.73”) 

  L 1 750 mm (68.9”) 

  1100 PLUS B 1 260 mm (49.61”) 

  L 1 820 mm (71.65”) 

Egenvikt: ca 200 kg (EasyLift 800/900 PLUS) 

  ca 250 kg (EasyLift 1 100 PLUS) 

Bullernivå: < 70 dB 

Vatten och damm: >50V: IP67 (Power Supply) / <50V: IP23 / <10V: IPxx 

Lyfthastighet/ 

temperatur: 
°C mm/sekund inches/sekund 

 +40 ˚C – +5 ˚C: 1.57” 1.57” 

 +5 ˚C – -5 ˚C: 0.79” 0.79” 

 -5 ˚C – -20 ˚C: 0.39” 0.39” 

 Max. 200 kg -20 ˚C – -25 ˚C: 0.39” 0.39” 

 

Godkännande: Maskindirektivet 2006/42/EG  

Arbetscykel: 2 min/5 min 

Batterikapacitet: 30 cykler vid 25 ˚C 

Urladdat batteri: 10 min uppladdning = en körning 

 Fulladdat = 5 timmar 
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Alla radiokomponenter uppfyller följande standarder: 

EU 2014/53/EU, Radioutrustningsdirektivet (RED) 

FCC (USA) CFR 47 Part 15 

SS-EN 62479:2010 Mänsklig exponering 

SS-EN 300440, v2.1.1  Electromagnetic compatibility + Radio spectrum Matters Draft  

SS-EN 301489-1, v2.2.0  Electromagnetic compatibility + Radio spectrum Matters Draft  

SS-EN 301489-17, v3.2.0  Electromagnetic compatibility + Radio spectrum Matters Draft 

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 kortdistansutrustning: 

FCC ID: 2AK8H-MODULE1 

Mottagarklass  3  

Mått (L x B x H):  72 x 33 x 10 mm  

Vikt:  10 g  

Frekvenser:  2,410 GHz, 2,435 GHz och 2,460 GHz 

Arbetscykel:  < 1 % (endast TX för hopkoppling av fjärrkontroll) 

Elförsörjning:  < 0,6 mW kontrollerad miljö  

Strömförsörjning:  5,6 Volt 30 mA 

Vatten och damm:  IP XX (ska monteras invändigt i Liftup-produkter)  

Omgivningstemperatur:  +5 ºC till +40 ºC  

Förvaringstemperatur:  -25 ºC till +70 ºC  

Förväntad livslängd:  > 5 år  

 

 

Handhållen REMOTE1: 

2.4 GHz kortdistansutrustning:  

FCC ID:  2AK8H-REMOTE1 

Mottagarklass 3  

Mått (L x B x H): 96 x 47 x 24 mm  

Vikt: 48 g  

Frekvenser 2,410 GHz, 2,435 GHz och 2,460 GHz 

Arbetscykel: < 1 %   

Elförsörjning: < 0,6 mW kontrollerad miljö, ”dödmansgrepp”-funktion 

Batteri: 3 Volt CR2032 

Vatten och damm: IP 42 

Omgivningstemperatur:  +5 ºC till +40 ºC 

Förvaringstemperatur: -25 ºC till +70 ºC  

Förväntad livslängd: > 5 år  
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Väggmonterad REMOTE2: 

2.4 GHz kortdistansutrustning: 

FCC ID:  2AK8H-REMOTE2 

Mottagarklass 3  

Mått (L x B x H):  80 x 64 x 33 mm  

Vikt:  75 g  

Frekvenser:  2,410 GHz, 2,435 GHz och 2,460 GHz 

Arbetscykel:  < 1 %  

Elförsörjning:  < 0,6 mW kontrollerad miljö, ”dödmansgrepp”-funktion  

Batteri:  3 Volt CR2032  

Vatten och damm:  IP 42  

Omgivningstemperatur:  +5 ºC till +40 ºC  

Förvaringstemperatur:  -25 ºC till +70 ºC  

Förväntad livslängd:  > 5 år  

 

 

 

Med förbehåll för tekniska modifieringar.  
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7. Säkerhetsinstruktioner 

7.1 Installation och underhåll 

Försök inte att installera eller underhålla din lift själv. Detta SKA göras av en auktoriserad* 

servicetekniker. 

Ta inte bort skyddsplattor eller säkerhetsplattor från liften eftersom det kan orsaka 

personskada. 

 

*Har genomgått produkt- och servicekurs hos Liftup. 

 

 

7.2 Oavsiktliga rörelser hos liften 

Om det uppstår situationer eller rörelser vid användning av din lift som inte finns beskrivna i 

denna handbok, ska liften stängas av och teknisk hjälp tillkallas. 

Om din lift inte rör sig plant, ska den kalibreras genom att plattformen körs ner till golvnivå. Om 

problemet kvarstår, tillkalla teknisk hjälp. 

 

 

7.3 Liftens rörelse 

Utrymmet under liften ska hållas fritt från alla föremål som kan hindra liftens rörelse nedåt. I 

annat fall kan liften inte förflytta sig till den nedersta nivån och därmed inte användas som 

lyftplattform. 

Om ett föremål/material hindrar liftens rörelse i nedåtgående riktning kommer liften att sluta 

röra sig, utlösa ett akustiskt larm och automatiskt röra sig 2–3 cm uppåt. På så sätt kan föremålet 

avlägsnas. Föremålet eller materialet måste avlägsnas innan liften kan användas igen. 

 

 

7.4 Undvika personskada 

För att undvika personskada är det INTE tillåtet att använda liften när någon eller något riskerar 

klämskador, klippskador, fall, snubbelskador eller liknande.  Användaren/operatören ska i största 

möjliga mån sträva efter att säkerställa att liften kan röra sig utan risk för att orsaka skada. 

Var extra uppmärksam när mindre barn eller rörelsehindrade personer befinner sig på eller i 

närheten av liften, eftersom dessa grupper inte alltid kan förväntas kunna förutse de möjliga 

konsekvenserna av liftens rörelser. 

 

 

7.5 Överbelastning av liften 

För att undvika skador på utrustningen på grund av överbelastning (max. 400 kg jämnt fördelat) 

är liften utrustad med ett överbelastningsskydd som stoppar liften vid överbelastning och utlöser 

ett akustiskt larm. I händelse av överbelastning, kör ner liften och lämna den. 
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7.6 Personsäkerhet 

Liften är utrustad med olika säkerhetsanordningar som säkerställer att användaren eller andra 

personer inte kommer till skada vid användning av liften. 

 

 

VARNING!  

Även om liften är utrustad med diverse säkerhetsanordningar ska du aldrig använda 

liften om personer eller djur befinner sig i närheten eftersom det då kan uppstå 

klämrisk. Låt aldrig barn leka med liften. 

 

 

7.7 Klämsäkring 

Under hela liften har ett antal tryckplåtar (klämsäkring) monterats. Dessa aktiveras om något 

skulle komma i kläm undertill. När klämsäkringen aktiveras, stannar liften och kör sedan ca 2 cm 

uppåt samtidigt som ett akustiskt larm utlöses (se avsnitt 11.7). 

 

 

Om klämsäkringen aktiveras ska manöverknappen släppas. Avlägsna eventuella föremål under 

liften, och kör sedan ner den till golvnivå igen. (Kör eventuellt liften uppåt lite för att lättare 

kunna avlägsna föremål under liften.) 

 

 

VIKTIGT! Var uppmärksam på att löv, grenar och snö kan påverka klämsäkringen 

vid användning av liften utomhus. Kontrollera därför regelbundet att liften inte 

kommer att blockeras på vägen ner. 

Vid installationer utomhus rekommenderar vi att liften körs ner till marknivå efter 

användning för att undvika att oönskade föremål hamnar under liften. 

 

  

Klämsäkringszon  
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7.8 Säkerhetsspärrar 

7.8.1 Ramp som avkörningsskydd 

Om liften är utrustad med en ramp, kommer rampen först att åka upp och låsas innan liften 

börjar röra sig. Rampen fungerar nu som avkörningsskydd. När liften återgår till golvnivå sänks 

rampen automatiskt (håll knappen intryckt) och fungerar som på- och avkörningsramp. 

 

  
På- och avkörningsramp Ramp som avkörningsskydd 

 

7.8.2 Dörrar som avkörningsskydd 

Om liften är utrustad med dörrar, kommer dessa att stängas innan liften börjar röra sig. 

Dörrarna kommer alltid att vara stängda när liften inte befinner sig på marknivå. 

 

  
Nedre nivå Övre nivå 

 

Om liften är utrustad med dörrar, kan den förses med automatiska dörrlås (finns endast till 

EasyLift 1100). De automatiska dörrlåsen säkerställer att dörrarna låses innan liften börjar röra 

sig. 
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7.8.3 Spärr 

Om liften är utrustad med en vertikal säkerhetsspärr (extrautrustning) på den övre nivån, 

kommer den att stängas innan liften börjar röra sig. Den vertikala säkerhetsspärren kommer 

alltid att vara stängd när liften inte befinner sig på den övre nivån. Rampen åker upp när liften 

inte befinner sig på den nedre nivån. 

 

  
Nedre nivå Övre nivå 

 

 

7.9 Hantering 

Liften levereras vanligtvis av din försäljare som även sköter installationen. 

 

Försök inte att flytta liften för hand då detta kan orsaka personskador. Produkten ska flyttas och 

hanteras med hjälp av lämplig lyftutrustning (pallyftare, transportplatta eller liknande). 

 

Utsätt inte liften för kraftiga stötar eller slag eftersom detta kan påverka funktionen. 

 

Förvara den medföljande fjärrkontrollen (extrautrustning) torrt, och utsätt den inte för hårda 

stötar (till exempel genom att kasta den). Rengör endast med kraftigt urvriden trasa. 
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7.10 Låsa upp dörren i nödsituationer 

I händelse av nödsituation/funktionsfel: Frigör den fjäderbelastade sprinten. 

 

 

1. Dra ut fjädern ur spindelaxeln med ett 

lämpligt verktyg – skruvmejsel, linjal, 

flasköppnare eller liknande. 

 

2. Från utsidan kan du komma åt den nedre 

delen. 

 

3. Fjädern har lossnat. 

 

4. Dra ut sprinten när fjädern har lossnat.  

 

Observera! 

Det kan vara svårt att dra ut sprinten på 

grund av trycket på dörrens styrdon. 

 

5. Nu kan dörren öppnas fritt. 
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6. Om dörren är utrustad med ett 

automatiskt dörrlås, lås upp det med en 

trekantig nyckel (automatiskt dörrlås finns 

endast till EasyLift 1100-dörrar). 

 

När felet har åtgärdats kan dörren stängas igen genom att dessa anvisningar följs i omvänd 

ordning. 

 

 

 

7.11 Om liften är fritt tillgänglig (gäller endast i vissa länder) 

Om liften är offentligt tillgänglig ska den som utgångspunkt vara utrustad med nyckel-

strömbrytare så att liften kan låsas när den inte är under uppsyn.  

 

För att förhindra att personer oavsiktligt kan bli instängda i liften ska den kunna låsas så att ingen 

kan få tillgång till liften (på vanligt vis). Nyckelströmbrytaren ska förhindra att liften kan sättas i 

rörelse och säkerställa att dörrar eventuellt kan stängas eller låsas. 

 

Om liften inte är under uppsyn eller låst men ägaren (eller dennes representant) befinner sig i 

närheten/byggnaden, ska den vara utrustad med en larmsignal för att tillkalla hjälp. 

Om liften är utrustad med larmsignal, ska denna signal kopplas till en extern larmanordning (t.ex. 

ljus, ljud eller liknande) som kan göra andra uppmärksamma på att någon behöver hjälp vid liften. 

Om liften är installerad på ett sätt så att larmsignal inte är tillräckligt (t.ex. fritt tillgänglig utan 

uppsyn), ska tvåvägskommunikation installeras.  

Om liften är installerad med utrustning för tvåvägskommunikation, ska denna utrustning vara 

kopplad till ett telefonnummer som alltid (när liften är tillgänglig) ska vara bemannat. 
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8. Funktionalitet 

Lyftplattformen EasyLift har en så kallad ”dödmansgrepp”-funktion, det vill säga att 

tryckknapparna måste hållas intryckta under hela körningen. 

 

Det är enkelt att manövrera liften; användaren aktiverar den med hjälp av tryckknapparna på 

väggen eller fjärrkontrollen (extrautrustning). 

 

När användaren befinner sig i liften manövreras den via sidopanelen, där användaren kan välja att 

bli transporterad till den övre eller nedre nivån. 

 

 

 

9. Montering 

Installation av liften utförs av en auktoriserad servicetekniker*. 

 

Försök inte att flytta, ta isär eller reparera din lift. Detta SKA göras av en auktoriserad 

servicetekniker*. Felaktig montering kan öka risken för att användaren skadas. Liftup frånsäger 

sig allt ansvar om montering och installation inte har utförts av en auktoriserad servicetekniker*. 

För mer information eller material beträffande montering, kontakta din försäljare (se 

https://www.liftup.dk/en/distributors/#). 

 

 

 

I Danmark har Arbejdstilsynet infört nya regler för ägare/användare av hissar, 

liftprodukter etc., vilka trädde i kraft 30 juni 2016 (AT Förordning 461 från 23 maj 

2016). Detta har betydelse för antalet förebyggande underhållskontroller och för 

lagstadgad uppställningskontroll av produkten. För att kvalitetssäkra dessa kontroller 

har Liftup utvecklat och infört en servicelogg på nätet, som är tillgänglig för alla våra 

FlexStep-produkter. Alla inspektioner och kontroller ska framöver registreras i denna 

logg (läs mer om utrustningens servicelogg på nätet i kap. Fejl! Henvisningskilde i

kke fundet.).  

 

*Har genomgått produkt- och servicekurs hos Liftup. 

 

 

 

10. Start 

Liften ska alltid vara ansluten till ett 110–240 V-vägguttag och vara påslagen. Vid normala 

omständigheter är liften alltid i standby-läge, det vill säga att den är klar att användas så snart 

man trycker på en av manöverknapparna. 

 

Om nödstoppsknappen har blivit intryckt, måste den inaktiveras innan liften kan användas (se 

avsnitt 11).  
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11. Manövrering av liften 

11.1 Daglig användning 

Liften manövreras med hjälp av två kontrollpaneler: Standard (Fig. 1–4), FUGA (Fig. 5) eller 

nyckelmanövrerad station för tillkallning (Fig. 6) på den övre respektive nedre nivån, 

tryckknappar (Fig. 9) på liften eller med hjälp av fjärrkontrollen (extrautrustning) (Fig. 8). 

Fjärrkontrollen ersätter de båda kontrollpanelerna. 

 

 

 
 

 

 

    
Fig. 1: 

Standardstation för 

tillkallning, med 

kabel, 

envägs 

Fig. 2: 

Standardstation för 

tillkallning, med 

kabel, 

tvåvägs 

Fig. 3: 

Standardstation för 

tillkallning, trådlös 

envägs  

Fig. 4: 

Standardstation för 

tillkallning, trådlös 

tvåvägs 

    

 

 

 

 
 

Fig. 5: FUGA 

en- eller tvåvägs 

Fig. 6: 

Nyckelmanövrerad 

station för tillkallning 

Fig. 7: 

Nyckelströmbrytare 

på/av 

Fig. 8: Fjärrkontroll 

 

 

 
 Fig. 9: Tryckknappar på lift (se avsnitt 11.8 för varianter) 
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11.2 Manövrering av liften från den ÖVRE nivån 

För att kalla på liften till den övre nivån, tryck på manöverpanelen (Fig. 1–6) på den övre nivån 

eller pil upp (↑) på fjärrkontrollen (extrautrustning) (Fig. 8) tills liften har åkt hela vägen upp och 

stannat. När dörrarna har öppnats helt kan användaren stiga in i liften. 

 

 

11.3 Manövrering av liften från den NEDRE nivån 

För att kalla på liften till den nedre nivån, tryck på manöverpanelen (Fig. 1–6) på den nedre nivån 

eller pil ner (↓) på fjärrkontrollen (extrautrustning) (Fig. 8) tills liften har åkt hela vägen ner och 

stannat. När rampen har sänkts ner/dörrarna har öppnats helt kan användaren ta sig in i liften. 

 

 

11.4 Manövrering av liften från plattformen 

Det finns tre knappar i liften (se Fig. 9) – en med en pil upp (), en med en pil ner () och en 

nödstoppsknapp (⚫). 

 

 

När du befinner dig i liften och vill åka upp till den övre nivån, tryck på pil upp. 

Rampen eller dörrarna kommer att stängas, och liften kommer att börja röra sig 

uppåt. Håll knappen intryckt tills du har nått den övre nivån, liften har stannat och 

spärren/dörrarna har öppnats helt. Nu kan du lämna liften. 

 

 

När du befinner dig i liften och vill få tillträde till den nedre nivån, tryck på och håll 

inne pil ner. Dörrarna kommer att stängas, och liften kommer att börja röra sig 

nedåt. Håll knappen intryckt tills du har nått marknivå, liften har stannat och 

rampen/dörrarna har öppnats helt. Nu kan du lämna liften. 

 

 

11.5 Nödstopp 

 

Om liften rör sig på ett oavsiktligt eller oönskat sätt, eller om den måste stoppas 

för att undvika potentiella risker, tryck på NÖDSTOPPsknappen. 

För att frigöra nödstoppsknappen, vrid knappen medsols. Därefter är systemet 

åter klart för användning. 
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11.6 PÅ/AV-knapp 

Liften är utrustad med en PÅ/AV-knapp. Den är placerad under styrboxen på liftens högra sida. 

Du måste ta bort skyddsplattan för att komma åt knappen. Knappen används för att bryta 

strömförsörjningen till liften. Om användaren stänger av denna samtidigt som nödstopp aktiveras 

blir liften helt strömlös. 

 

 
 

PÅ/AV-knappen används för hopkoppling med trådlösa stationer för tillkallning (se avsnitt 14). 

Ström till liften slås på/av genom aktivering av PÅ/AV-knappen och nödstoppsknappen (se avsnitt 

12.1). När strömmen kopplas på till liften igen (och nödstoppsknappen frigörs) startar 

styrsystemet om (se avsnitt 12.2). 

 

 

VARNING!  

PÅ/AV-knappen hör till batteriladdaren. Det är inte strömbrytaren. Om den står på 

AV under en längre tid kan det ladda ur och skada batterierna. Vid långvarigt 

strömavbrott bör nödstoppsknappen aktiveras för att undvika att batterierna laddas 

ur helt. 
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11.7 Akustiska larm 

Om talfunktion har installerats i liften, aktiveras denna vid larm. Annars hörs en larmton. 

 

Talfunktion Aktivitet/varning  

Öppnar Den vertikala säkerhetsspärren öppnas        

Stänger Den vertikala säkerhetsspärren stängs        

Larm: Överbelastningslarm Plattformen är överbelastad            

Larm: Batterifel – liften kan 

inte användas 

Det är fel på batteriet. Otillräcklig 

strömförsörjning. Se avsnitt 6 (Tekniska 

specifikationer)  

            

Larm: Det finns något 

under liften 

Ta bort det föremål under liften som 

hindrar nedkörningen 
           

Ding Ding Ding Når övre/nedre nivå  

Varning  

– automatisk körning 
Varning innan liften kör automatisk retur  

BIP-BIP-BIP … Liften håller på att köra automatisk retur            … 

Nödstopp aktiverat 

Den röda nödstoppsknappen är intryckt. 

Den måste frigöras för att liften ska kunna 

fungera igen 

      

Liften är låst Liften är låst med nyckelströmbrytare         

Batterivarning Låg batterinivå         

Strömmen har brutits – 

anslut eller tryck på 

nödstopp 

Anslut strömmen eller aktivera nödstopp 

för att stänga av liften 
        

 

  Hög ton följt av en lägre ton 

  Låg ton följt av en högre ton 

 Identiska toner (3 st.) 
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11.8 Nödlarmsutrustning (extrautrustning) 

Liften kan utrustas med en larmknapp (). Larmknappen kan anslutas på två sätt. 

 

1. Larmknappen kan anslutas till ett externt larm. För att aktivera larmet, tryck in larmknappen 

och håll intryckt i 5 sekunder. 

 
 

2. Larmknappen kan anslutas till ett intercomsystem som gör det möjligt för användaren att 

kontakta hjälp utifrån i en nödsituation. För att aktivera larmet, tryck in larmknappen och 

håll intryckt i 5 sekunder. 

 

För en utförlig bruksanvisning till intercomsystemet, se Safeline-manualen som du hittar här: 

 

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

 

 

  

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

Under normala driftförhållanden ska liften alltid vara ansluten till 110–240 V. Det är mycket 

viktigt att strömmen inte kopplas från eller stängs av eftersom långvarigt strömavbrott (10–20 

timmar) kan medföra urladdning av batterierna och därmed driftstopp. Liften kan då inte 

användas förrän batterierna har laddats igen. Ett akustiskt larm hörs om strömförsörjningen 

bryts (se avsnitt 11.7). 

 

12.1 Batteribackup 

Vid strömavbrott (110–240 V) eller om styrenheten av någon annan anledning inte förses med 

ström, går systemet automatiskt över till backup-läge. Det innebär att systemet fortsätter att 

fungera normalt eftersom det är försett med batteribackup. Strömavbrott signaleras med en 

pipande larmsignal. Så snart strömmen kopplas på igen tystnar larmet. Systemet är nu åter i 

normal drift. 

 

Om det inte går att koppla på strömmen direkt och du vill stänga av larmet, tryck på nödstopp. 

(Observera att systemet då kommer att behöva kalibreras, se avsnitt 12.2). 

 

 

VIKTIGT! Om systemet inte är anslutet till elnätet och nödstoppsknappen inte 

trycks in kommer batterierna till sist att laddas ur. 

 

VIKTIGT! Om strömförsörjningen bryts och nödstoppsknappen samtidigt aktiveras, 

går systemet automatiskt över till ”säkerhetsläge” och kommer då att behöva 

kalibreras, se nedan. 

 

12.2 Kalibrering efter nödstopp/strömavbrott 

Om nödstopp har aktiverats och strömförsörjningen har brutits eller om systemet uppvisar 

andra typer av avvikelser, behöver systemet kalibreras. Liften går då in i ett speciellt 

säkerhetsläge: kalibreringsläge, som bara tillåter liften att köra nedåt i mycket låg hastighet tills 

alla styrdon är i läge 0 (på golvet). 

 

 

VIKTIGT! Om du upptäcker att liften inte kör som förväntat, eller om den stannar 

efter bara ett par centimeter, kan det ha uppstått tekniska problem som behöver 

lösas av kvalificerade tekniker. Kontakta i sådana fall försäljaren. 
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13. Underhåll 

Rengör liften genom att torka med en väl urvriden trasa som doppats i vatten med milt 

rengöringsmedel. 

 

 

VIKTIGT! Rengör INTE liften med högtryckstvätt eller spolning med slang. Använd 

inte aggressiva rengöringsmedel eller liknande på liften, och undvik att salt eller sand 

kommer i kontakt med liften i samband med vinterunderhåll. 

 

Titta regelbundet under liften efter löv, grenar eller andra oönskade föremål, och ta bort dem 

för att säkerställa att liften kan röra sig fritt. 

 

Mekaniskt underhåll av liften ska normalt endast utföras i samband med de regelbundna 

servicekontrollerna. Dessa ska utföras av en auktoriserad servicetekniker*.  

Om oväntade fel eller missljud skulle uppstå, kontakta omedelbart försäljaren för att få dem 

åtgärdade. 

 

*Har genomgått produkt- och servicekurs hos Liftup. 

 

 

Fjärrkontroller (extrautrustning) 

Ett CR2032-batteri är installerat i fjärrkontrollerna. 

 

 
Byt batterierna vartannat år för att säkerställa driftsäker funktion. 

 
Svälj INTE knappcellsbatterier. 

 

Förvara batterier utom räckhåll för små barn. Kontakta genast en läkare om ett barn 

sväljer ett batteri. 

 

Kasta INTE batteriet i hushållsavfallet. När du kastar batterier ska lokala 

bestämmelser och föreskrifter följas 

 

 

För att byta batteri, gör så här: 

Handhållen fjärrkontroll 

 

1. Lossa skruven på fjärrkontrollens baksida 

2. Ta bort det svarta bakstycket 

3. Byt ut batteriet 

4. Montera fast bakstycket igen och testa 
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Väggmonterad fjärrkontroll 

 

1. Ta bort den svarta framsidan med tryckknappar på, lossa 

de 2 skruvarna (PH1) på baksidan av den grå delen, där 

mönsterkortet med batteriet är monterat. 

2. Byt ut batteriet 

3. Montera tillbaka delarna och testa 

 

 
 

Om fjärrkontrollen eller mottagaren har varit strömlös länge kan det vara nödvändigt att 

kalibrera systemet (koppla ihop de två enheterna), se avsnitt 14. 
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14. Hopkoppling av sändare och mottagare 

14.1 Fjärrkontroll och mottagare 2.4 GHz  

Sändare och mottagare måste alltid vara hopkopplade för att fungera. Detta görs vanligtvis på 

fabriken eller av en auktoriserad servicetekniker. Mottagaren reagerar inte på en sändare som 

den inte har blivit hopkopplad med. En mottagare kan kopplas ihop med upp till 20 sändare. En 

sändare kan kopplas ihop med flera mottagare om så önskas. 

 

Så kopplar du ihop en sändare och en mottagare: 

1. För att komma åt S4 på 2,4 GHz-mottagaren lossas den 

översta skruven och MODULE1 dras uppåt från toppen 

av väggprofilen. 

2. Tryck kort på S4 på mottagaren så börjar kontrollampan 

blinka långsamt. Mottagaren är nu i installationsläge i 2 

minuter. 

3. Tryck samtidigt på ”pil upp” (↑) och ”pil ner” (↓) på 

fjärrkontrollen, och håll dem intrycka i cirka 5 sekunder 

tills fjärrkontrollens kontrollampa börjar blinka långsamt. 

Fjärrkontrollen är nu i installationsläge i 2 minuter. Det 

ska blinka gult. Om det blinkar rött är det en 868 MHz-

modell som inte passar till mottagaren. 

 

Alternativt: 

Tryck på Connect (S4) om fjärrkontrollen är öppen. 

 

4. När kontrollampan på fjärrkontrollen slutar blinka är den 

hopkopplad med liften. 

5. Testa systemet för att säkerställa att hopkopplingen har 

genomförts korrekt, om inte, upprepa punkt 1–4 ovan. 

6. Om flera fjärrkontroller ska paras ihop med mottagaren, 

upprepa från och med steg 2 ovan. 
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För att nollställa en fjärrkontroll så att den inte längre är hopkopplad med liften, ska du göra 

följande: 

 

Så nollställer du sändaren 

1. Tryck samtidigt på knapparna UPP (↑) och NER (↓) i cirka 5 sekunder tills fjärrkontrollens 

kontrolldiod börjar blinka långsamt.  

2. Fjärrkontrollen är nu i installationsläge i 2 minuter. Inom dessa 2 minuter ska följande 

sekvens utföras: 

Tryck på: UPP (↑), UPP (↑), NER (↓), NER (↓), UPP (↑), NER (↓), UPP (↑), NER (↓) 

 

Om det lyckas blinkar LED-lampan snabbt 10 gånger. 

 

 

Alternativt: 

Tryck på Reset (S5) om fjärrkontrollen är öppen. 

 

 
 

Testa systemet för att säkerställa att nollställningen har genomförts korrekt och fjärrkontrollen 

inte längre är ansluten. Om inte, upprepa punkt 1–3 ovan. 

 

 

Så nollställer du mottagaren: 

1. Tryck på S4 på mottagaren i mer än 10 

sekunder. 

2. När kontrollampan börjar blinka snabbt 10 

gånger har mottagaren nollställts. 
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14.2 Trådlös station för tillkallning och mottagare 2.4 GHz  

Sändaren och mottagaren måste alltid vara hopkopplade för att fungera. Detta görs vanligtvis på 

fabriken eller av en auktoriserad servicetekniker. Mottagaren reagerar inte på en sändare som 

den inte är hopkopplad med.  

En mottagare kan kopplas ihop med upp till 20 sändare. En sändare kan kopplas ihop med flera 

mottagare vid behov. 

 

 

Så kopplar du ihop sändare och mottagare: 

1. För att komma åt S4 på mottagaren lossas den översta skruven och mottagaren 

”MODULE1” dras uppåt från toppen av väggprofilen (se avsnitt 14.1). 

 

 

2. 

 

Ta bort framsidan, och använd en liten 

skruvmejsel för att kortsluta SJ2 tillfälligt. 

Kontrollampan på fjärrkontrollen börjar då 

blinka långsamt. 

(Om den inte är monterad, tryck kort på 

S4-knappen, vilken har samma funktion). 

 

3. Fjärrkontrollen är nu i installationsläge i 2 minuter. 

4. Tryck nu på S4 på mottagaren tills kontrollampan börjar blinka långsamt. Mottagaren är 

nu i installationsläge. 

5. När LED-lampan på fjärrkontrollen slutar blinka är den hopkopplad med mottagaren på 

liften. 

6. Testa systemet för att säkerställa att hopkopplingen har genomförts korrekt, om inte, 

upprepa punkt 1–5. 

7. Om flera fjärrkontroller ska paras ihop med mottagaren, upprepa från och med steg 2 

ovan. 

 

*Har genomgått produkt- och servicekurs hos Liftup. 

 

För att nollställa en station för tillkallning så att den inte längre är hopkopplad med liften, ska du 

göra följande: 

 

Så nollställer du sändaren: 

1. Tryck på S4 på sändaren i mer än 10 sekunder. 

2. När LED-lampan börjar blinka snabbt har sändaren nollställts. 

 

 

Så nollställer du mottagaren: 

1. Tryck på S4 på mottagaren i mer än 10 sekunder (se bilder i avsnitt 14.1). 

2. När LED-lampan börjar blinka snabbt har mottagaren nollställts. 

LED 

SJ2 
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14.3 Fjärrkontroll och mottagare 868 MHz (gäller endast i vissa länder) 

Fjärrkontrollen och liftens mottagare måste alltid vara 

hopkopplade för att fungera. Mottagaren reagerar inte på 

en fjärrkontroll som den inte har blivit hopkopplad med. 

En mottagare kan vara hopkopplad med upp till 20 fjärr-

kontroller.  

En fjärrkontroll kan vara hopkopplad med flera mottagare 

vid behov. När en mottagare slås på (se avsnitt 11.6) blinkar 

RF-statusen i anslutningskort i 2 minuter. Eller tills den har kopplats ihop med en fjärrkontroll. 

 

Hopkoppling av fjärrkontroll och mottagare 

1. Se till att systemet har ström. Tryck på nödstopps-

knappen och slå av på/av-knappen på sidan av liften (se 

avsnitt 11.6).  

2. Tryck samtidigt på knapparna UPP (↑) och NER (↓) på 

fjärrkontrollen, och håll dem intryckta i cirka 5 sekunder 

tills fjärrkontrollens kontrolldiod börjar blinka långsamt. 

Fjärrkontrollen är nu i installationsläge i 2 minuter. Det 

ska blinka rött. Om det blinkar gult är det en 2.4 GHz-

modell som inte passar till mottagaren. 

3. Inom dessa 2 minuter ska liftens röda nödstoppsknapp 

frigöras genom att vridas medsols. 

4. När fjärrkontrollens kontrolldiod slutar blinka är den 

hopkopplad med liften. 

5. Testa systemet för att säkerställa att hopkopplingen har 

utförts korrekt, om inte, upprepa steg 1-4 ovan. 

6. Om du behöver koppla ihop flera fjärrkontroller med 

mottagaren, upprepa punkt 2-5 ovan. 

7. Slå på på/av-knappen på sidan av liften. 

 
 

Handhållen fjärrkontroll 

(sändare) 

 

För att nollställa en fjärrkontroll så att den inte längre är hopkopplad med liften, ska du göra 

följande: 

 

Så nollställer du sändaren 

1. Tryck samtidigt på knapparna UPP (↑) och NER (↓) på fjärrkontrollen, och håll dem intryckta 

i cirka 5 sekunder tills fjärrkontrollens kontrolldiod börjar blinka långsamt. Fjärrkontrollen 

är nu i installationsläge i 2 minuter. 

2. Gör följande inom dessa 2 minuter:  

Tryck: UPP (↑), UPP (↑), NER (↓), NER (↓), UPP (↑), NER (↓), UPP (↑), NER (↓) 

3. När kontrolldioden börjar blinka snabbt är fjärrkontrollen inte längre hopkopplad med en 

specifik lift. 

 

 
VIKTIGT! Se till att ingen annan mottagare är i hopkopplingsläge 
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Så nollställer du mottagaren 

1. Slå på strömmen till liften. 

2. Kortslut JP1-1 på anslutningskortets kretskort.  

3. När kontrolldioden börjar blinka snabbt har 

mottagaren nollställts. 

 

Om kontrolldioden inte skulle blinka snabbt betyder 

det att ingen mottagare har varit hopkopplad. 
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14.4 Trådlös station för tillkallning och mottagare 868 MHz (gäller endast i 

vissa länder) 

Den trådlösa stationen för tillkallning och liftens mottagare måste alltid vara hopkopplade för 

att fungera. Mottagaren reagerar inte på en trådlös station för tillkallning som den inte har blivit 

hopkopplad med. En mottagare kan vara hopkopplad med upp till 20 trådlösa stationer för 

tillkallning. En trådlös station för tillkallning kan vara hopkopplad med flera mottagare vid behov. 

När en mottagare aktiveras (se avsnitt 11.6) blinkar RF-statusen i anslutningskortet i 2 minuter. 

Eller tills den har kopplats ihop med en trådlös station för tillkallning. 

 

Hopkoppling av trådlös station för tillkallning och mottagare 

1. Se till att systemet har ström. Tryck på nödstopps-

knappen och slå av på/av-knappen på sidan av liften (se 

avsnitt 11.6). 

2. Väggmonterad fjärrstyrd station för tillkallning: Sätt DIP-

omkopplare S4 nr 2 i PÅ-läget och tryck på kontakten 

eller kortslut (↑) eller (↓) med ett metallföremål. 

Kontrolldioden på stationen för tillkallning börjar blinka 

långsamt. Stationen för tillkallning är nu i installationsläge 

i 2 minuter.  

Sätt tillbaka S4 nr 2 i utgångsläget (AV-läge). 

3. Inom dessa 2 minuter ska liftens röda nödstoppsknapp 

frigöras genom att vridas medsols. 

4. Stationen för tillkallning är hopkopplad med liften när dess 

kontrolldiod slutar blinka. 

5. Testa systemet för att säkerställa att hopkopplingen har 

utförts korrekt. Om inte, upprepa steg 1-4 ovan. 

6. Om du behöver koppla ihop flera stationer för tillkallning 

med mottagaren, upprepa punkt 2-5 ovan. 

7. Slå på på/av-knappen på sidan av liften. 

 
 

 

 

För att nollställa en station för tillkallning så att den inte längre är hopkopplad med liften, ska du 

göra följande: 

 

Så nollställer du sändaren 

1. Sätt DIP-omkopplare S4 nr 1 i PÅ-läget och tryck på kontakten eller anslut (↑) eller (↓) med 

ett metallföremål. Kontrolldioden på stationen för tillkallning blinkar snabbt. 

2. Anslutningen till mottagaren har nu tagits bort. 

3. Sätt tillbaka DIP-omkopplare S4 nr 1 i AV-läge. 

 

Så nollställer du mottagaren 

1. Slå på strömmen till liften.  

2. Kortslut JP1-1 på anslutningskortets kretskort. 

3. När kontrolldioden börjar blinka snabbt har 

mottagaren nollställts. 

Om kontrolldioden inte skulle blinka snabbt betyder 

det att ingen mottagare har varit hopkopplad.  
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15. Installation och överlämnande 

Formuläret nedan ska fyllas i i samband med installation. 
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16. Underhållschecklista 

Utöver det allmänna underhåll som beskrivs i avsnitt 13 rekommenderar vi som tillverkare att 

rutinkontroller utförs var sjätte månad av en auktoriserad servicetekniker*. Försäljaren som du 

har köpt produkten av erbjuder denna tjänst, men om du vill anlita en annan leverantör är det 

liftägarens ansvar att säkerställa att den valda serviceteknikern är kvalificerad för produkten i 

fråga.  

(Se även: https://www.liftup.dk/en/distributors/#  vid behov.) 

 

Av säkerhetsskäl är det mycket viktigt att dessa kontroller följs eftersom uteblivna eller felaktigt 

utförda kontroller kan medföra personskada. 

 

 

VIKTIGT! Innan liften servas måste nödstoppsknappen aktiveras. Detta görs för att 

förhindra oavsiktlig körning. Det är serviceteknikerns ansvar att aktivera 

nödstoppsknappen innan servicearbete påbörjas. 

Obs! Det räcker inte att bryta 110–240 V-försörjningen eftersom systemet har 

batteribackup. 

 

Ett kontrollformulär som det nedan ska fyllas i vid varje kontroll.  Formuläret ska arkiveras av 

det företag som har ingått serviceavtalet.  

 

Våra rekommendationer för antalet underhållskontroller per år: 

 

 Utomhus Inomhus 

Privat 2 1 

Offentligt 4 2 

(Beroende på det aktuella landets lagstiftning) 

 

*Har genomgått produkt- och servicekurs hos Liftup. 

 

  

https://www.liftup.dk/en/distributors/
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17. Servicelogg 

17.1 Servicebok 

Ett formulär (som det nedan) ska fyllas i efter varje kontroll. 
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17.2 Servicelogg på nätet (gäller endast i vissa länder) 

Med en mobiltelefon (smartphone), surfplatta eller liknande kan QR-koden skannas. QR-koden 

finns på främre delen av vänster vangstycke: 

 

 
 

 

 

I avsnitt 3 har CE-märket med denna specifika lifts serienummer samt QR-kod med direkt 

tillgång till liftens servicelogg på nätet infogats. När QR-koden skannas kommer man direkt till 

liftens servicelogg på nätet, och en ny post upprättas. Fälten fylls i och servicetekniker/montör/ 

kontrollmyndighet bekräftar loggen elektroniskt efter varje besök. 
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18. Reservdelar och tillbehör 

 

 

VIKTIGT! Det är viktigt att endast använda originalreservdelar. Byte av delar får 

endast göras av en kvalificerad* servicetekniker. Om reservdelar som inte är original 

ändå används kan reklamationsrätten sluta gälla. Dessutom kan produktsäkerheten 

äventyras, vilket kan medföra risk för personskador. 

 

*Har genomgått produkt- och servicekurs hos Liftup. 

 

För ytterligare information om reservdelar och service hänvisar vi till våra återförsäljare: 

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

 

Art. No. Description Illustration 

100336 DC motor for Ramp     

 

100338 
Micro Switch - Safety system - V4L 

IP67       
 

104834 Emergency Stop Button 

 

102744 Motor for Safety Barrier      

 

102759 POM guide for stairs/wall profile 

 

102766 Brush for wall profile 

 
102768 Spring for safety barrier contact  

100579 Plug for door, 40x40 mm      

 

101139 Timing belt for vertical barrier (m) 

 

https://www.liftup.dk/en/distributors/
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Art. No. Description Illustration 

 

101326 

103679 

Actuator for door  

EasyLift 800/900 (grey) 

EasyLift 1100 (grey) 
 

 

102355 

104179 

Actuator for door  

EasyLift 800/900 (black) 

EasyLift 1100 (black) 

 

101558 
Cable for vertical barrier/ 

call station 
 

103933 
Remote control  

– transmitter unit (accessory) 

 

101951 
Repair spray,   

Colour Akzo 900 sable   

 

103482 Control Board for FS2, ELV3 

 

102556 
Cam for ramp lock 

FS2 & ELV3 

 

102557 
Brass bracket for ramp lock  

FS2 & ELV3 

 

103738 

102726 

 

Print for connection board 2,4 GHz  

Print for connection board 868 MHz  

FSV2/ELV3 

 

102773 Friction clutch for ramp lock   
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Art. No. Description Illustration 

102890 
Battery 12V 5Ah LiFePo4  

Raizer / FS2 / EL 

 

103080 Power supply unit 36 V 

 

103182 
Actuator Complete, motor  

EasyLift V3 
 

103152 
Spring for ramp 

- Friction clutch 
 

103333 
Programming Cable USB A to B 

EasyLift  

 

101589 

Micro Switch - Safety System Forced 

Break IP60  

(Easylift 800/900/1100) 

 

103691 
Triangular key for emergency 

opening of EasyLift 1100 door 
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19. Nedmontering 

För att säkerställa att liften monteras ner korrekt för eventuell återanvändning i annan 

installation, rekommenderar vi att en auktoriserad servicetekniker* anlitas. Kontakta försäljaren 

för att få hjälp med nedmonteringen. 

 

Var uppmärksam på att det kan finnas risk för vältning när liften lossas från byggnaden. 

 

*Har genomgått produkt- och servicekurs hos Liftup. 

 

 

 

20.  Bortskaffning 

Det är ägarens plikt att bortskaffa produkten enligt aktuella, gällande regler. 

Var speciellt uppmärksam på att styrenheten och fjärrkontrollen innehåller batterier som ska 

bortskaffas separat. 

 

Kasta inte batteriet i hushållsavfallet. När du kastar batterier ska lokala bestämmelser och 

föreskrifter följas. 

 

Kontakta eventuellt försäljaren för att få hjälp med bortskaffningen. 

 

 

 

21. Reklamationsrätt 

Reklamationsrätten omfattar de aktuella, gällande reglerna för reklamationsrätt. Läs mer om 

detta i försäljnings- och leveransvillkoren:  

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

 

OBS!  

Om de föreskrivna servicekontrollerna inte utförs kan reklamationsrätten sluta gälla.   

Om kontrollerna inte utförs kan det få allvarliga konsekvenser för produktsäkerheten. Det är 

kundens ansvar att se till att de föreskrivna servicekontrollerna alltid utförs. Se Danska 

arbetsmiljömyndighetens förordning 1109 §14. 

 

 

Mycket nöje med din nya EasyLift! 

 

Vänliga hälsningar  

Liftup A/S 
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