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1. Wstęp 

Gratulujemy zakupu nowej platformy podnoszącej EasyLift. 

 

Niniejsza dokumentacja stanowi oryginalną instrukcję obsługi urządzenia EasyLift V3 PLUS. O 

ile nie zostanie wyraźnie wskazane inaczej, każde odniesienie w dalszej części instrukcji do 

EasyLift oznacza urządzenie Easylift V3 PLUS. 

 

 

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia 

przeczytać instrukcję obsługi. 

 

Montaż i podłączenie urządzenia może przeprowadzić JEDYNIE wykwalifikowany personel 

techniczny firmy Liftup. Nieprawidłowe wykonanie tych czynności stwarza ryzyko odniesienia 

obrażeń. 

 

EasyLift to elegancka platforma podnosząca, która ułatwia osobom niepełnosprawnym i o 

ograniczonej sprawności ruchowej przemieszczanie się pomiędzy dwoma poziomami.  

 

Urządzenie jest łatwe w obsłudze przy pomocy naściennych paneli sterowania lub pilota 

zdalnego sterowania (wyposażenie dodatkowe). 

 

W treści niniejszej instrukcji określenie „urządzenie„ oznacza „platformę 

podnoszącą EasyLift”. 
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2. Deklaracja zgodności UE 

 

Producent:   Liftup A/S 

Adres:    Hagensvej 21, DK-9530 Støvring 

Numer telefonu:  +45 9686 3020 

 

deklaruje niniejszym, że: 

 

Urządzenie:   EasyLift V3 PLUS 
Platforma podnosząca dla osób poruszających się na wózku 

inwalidzkim i o ograniczonej sprawności ruchowej 

 

Rok produkcji:  2019 

 

spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy maszynowej (2006/42/WE) dotyczące  

 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. 

 

Urządzenie spełnia ponadto wymagania następujących dyrektyw:  

 

Dyrektywa EMC:       2014/30/UE 

Dyrektywa RoHS:      2011/65/UE 

 

Do oceny zgodności zastosowano m.in. odpowiednie przepisy następujących norm: 

 

DS/EN 60204  Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn  

DS/EN 13849-1 i -2 Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem 

 

 

Dyrektor generalny/CEO  Søren Elisiussen 

Stanowisko  Imię i nazwisko 

   

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

Miejsce 

   

2 września 2019 r.   

Data  Podpis 
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3. Oznakowanie urządzenia 

Ważność oznakowania CE jest uzależniona od 

prawidłowego przeprowadzenia instalacji, zob. zalecenia 

producenta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

W tym miejscu wstawić  

kopię oznakowania CE 



INSTRUKCJA OBSŁUGI – EASYLIFT V3 PLUS – PL WERSJA 04.02 

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

 

7 

4. Certyfikat typu 

 

 
 



INSTRUKCJA OBSŁUGI – EASYLIFT V3 PLUS – PL WERSJA 04.02 

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

 

8 

5. Warunki użytkowania 

Urządzenie jest przeznaczone dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim i o 

ograniczonej sprawności ruchowej. Maksymalne obciążenie urządzenia wynosi 400 kg lub 2 

osoby równomiernie rozmieszczone na platformie. 

 

 

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać 

niniejszą instrukcję. 

 

WAŻNE! Urządzenie NIE JEST przeznaczone do transportu towarów ani palet z 

ładunkiem w jakiejkolwiek formie. 

 

Właściciel urządzenia jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń dotyczących 

konserwacji urządzenia podanych w pkt 13. 

 

Baterii ani innych opadów elektrycznych lub elektronicznych nie należy utylizować 

razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy usuwać 

zgodnie z przepisami prawa miejscowego.  

 

 

Maksymalne obciążenie urządzenia wynosi 400 kg lub 2 osoby 

równomiernie rozmieszczone na platformie. 

 

Jeśli urządzenie jest przeznaczone do ogólnodostępnego użytkowania, właściciel urządzenia 

odpowiada ponadto za zapewnienie, że wymagane ustawowo przeglądy są przeprowadzane w 

odpowiednich odstępach czasu, a obowiązkowe wyposażenie BHP jest dostępne dla 

użytkowników. 
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6. Specyfikacje techniczne 

  
EasyLift 800/900 V3 PLUS EasyLift 1100 V3 PLUS 

 

 

 

Dane techniczne 

Zasilanie: 110-240 V/50 Hz (1,1A), maks.: 90 W, tryb gotowości <6 W 

Udźwig: 400 kg lub 2 osoby 

Wysokość podnoszenia: 0-1250 mm  

Wymiary platformy:  

 Wymiary wewnętrzne: S 800/900/1100 mm 

   D 1400 mm 

 Wymiary zewnętrzne: 800/900 PLUS S 960/1060 mm 

  D 1750 mm 

 1100 PLUS S 1260 mm 

  D 1820 mm 

Masa własna: ok. 200 kg (EasyLift 800/900 PLUS) 

 ok. 250 kg (EasyLift 1100 PLUS) 

Poziom hałasu: < 70 dB 

Stopień ochrony przed  

wnikaniem wody i kurzu: > 50V: IP67 (Zasilacz) / < 50V: IP23 / < 10V: IPxx  

 

Prędkość podnoszenia/temperatura:   

 °C mm/s  

 +40 ˚C -  +5 ˚C: 40 mm  

 +5 ˚C -   -5 ˚C: 20 mm  

 -5 ˚C - -20 ˚C: 10 mm  

 Maks. 200 kg - 20 ˚C - -25 ˚C: 10 mm  

 

Zatwierdzenie: Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE  

Cykl pracy:  2 min / 5 min 

Pojemność akumulatora: 30 cykli 25˚C 

W przypadku rozładowania: Ładowanie akumulatora przez 10 min = 1 kurs 

 Pełne ładowanie = 5 godzin 
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Wszystkie komponenty radiowe spełniają wymagania następujących norm: 

UE Dyrektywa 2014/53/UE o urządzeniach radiowych (RED) 

FCC (USA) CFR 47 Part 15 

DS/EN 62479:2010 Ocena zgodności elektronicznych i elektrycznych urządzeń 

małej mocy z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi 

ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (10 MHz - 

300 GHz) 

DS/EN 300 440, v2.1.1  Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Urządzenia radiowe 

pracujące w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz 

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters 

Draft)  

DS/EN 301489-1, v2.2.0  Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla 

urządzeń i usług radiowych; projekt (Electromagnetic 

compatibility and Radio spectrum Matters Draft) 

DS/EN301489-17, v3.2.0  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) i pytania 

dotyczące spektrum radiowego (Electromagnetic compatibility 

and Radio spectrum Matters) 

AS/NZS 4268  Urządzenia i systemy radiowe – Urządzenia bliskiego zasięgu 

AS/NZS 2772.2  Pola o częstotliwości radiowej (średnia moc <1 mW) 

 

MODUŁ1  

2.4 GHz urządzenia bliskiego zasięgu: 

FCC ID: 2AK8H-MODULE1 

Klasa odbiornika  3  

Wymiary (D x S x W):  72 x 33 x 10 mm  

Waga:  10 g  

Częstotliwości:  2,410GHz 2,435GHz i 2,460GHz 

Duty cycle:  < 1% (tylko TX dla parowania pilota) 

Moc:  < 0,6mW środowisko kontrolowane  

Zasilanie:  5,6V 30 mA 

Stopień ochrony przed  

wnikaniem wody i kurzu:  IP XX (montaż wewnętrzny w produktach Liftup)  

Temperatura otoczenia:  +5ºC do +40ºC  

Temperatura przechowywania: -25ºC do +70ºC  

Przewidywany okres  

eksploatacji:  > 5 lat  

 

Pilot zdalnego sterowania REMOTE1: 

2.4 GHz urządzenia bliskiego zasięgu:  

FCC ID:  2AK8H-REMOTE1 

Klasa odbiornika  3  

Wymiary (D x S x W): 96 x 47 x 24mm  

Waga: 48 g  

Częstotliwości: 2,410GHz 2,435GHz i 2,460GHz 

Duty cycle: < 1%   

Moc: < 0,6mW środowisko kontrolowane, czuwak 

Akumulator: 3V CR2032 
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Stopień ochrony przed  

wnikaniem wody i kurzu: IP 42 

Temperatura otoczenia:  +5ºC do +40ºC 

Temperatura przechowywania: -25ºC do +70ºC  

Przewidywany okres  

eksploatacji: > 5 la 

 

 

Panel ścienny REMOTE2: 

2.4 GHZ urządzenia bliskiego zasięgu: 

FCC ID:  2AK8H-REMOTE2 

Klasa odbiornika  3  

Wymiary (D x S x W):  80 x 64 x 33mm  

Waga:  75 g  

Częstotliwości:  2,410GHz 2,435GHz i 2,460GHz 

Duty cycle:  < 1%  

Moc:  < 0,6mW środowisko kontrolowane, wyłącznik 

bezpieczeństwa  

Akumulator:  3V CR2032  

Stopień ochrony przed  

wnikaniem wody i kurzu:  IP 42  

Temperatura otoczenia:  +5ºC do +40ºC  

Temperatura  

przechowywania:  -25ºC do +70ºC  

Przewidywany okres  

eksploatacji:  > 5 lat  

 

 

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych. 
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7. Bezpieczeństwo 

7.1 Instalacja i konserwacja 

Nie należy podejmować prób samodzielnej instalacji ani konserwacji urządzenia. Te czynności 

może wykonać JEDYNIE autoryzowany* personel techniczny. 

NIE należy demontować osłon i elementów ochronnych, gdyż może to spowodować, że 

urządzenie będzie stwarzać zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób. 

 

* Osoby przeszkolone w zakresie produktów i obsługi urządzeń firmy Liftup 

 

7.2 Niekontrolowany ruch urządzenia 

Jeśli podczas korzystania z urządzenia zostanie stwierdzone, że urządzenie działa lub porusza 

się w sposób, który nie został opisany w niniejszej instrukcji, należy je zatrzymać i wezwać 

personel techniczny. 

Jeśli ruch urządzenia jest nierównomierny, należy ustawić platformę na poziomie podłoża i 

przeprowadzić kalibrację. W razie ponownego wystąpienia problemu wezwać personel 

techniczny.  

 

7.3 Obszar ruchu urządzenia 

Wolna przestrzeń pod urządzeniem musi być pozbawiona przeszkód, które mogą utrudniać 

ruch urządzenia w dół. W przeciwnym razie urządzenia nie będzie można sprowadzić do 

poziomu podłoża i w konsekwencji wykorzystać jako windy dla wózków inwalidzkich. 

Jeśli jakikolwiek element/przedmiot będzie uniemożliwiał ruch urządzenia w dół, urządzenie 

zostanie zatrzymane i uruchomi się alarmowy sygnał dźwiękowy (zob. pkt 11.7), a następnie 

urządzenie przemieści się 2-3 cm w górę, aby umożliwić usunięcie przeszkody. Aby móc 

wznowić ruch urządzenia, przeszkoda musi zostać usunięta.  

 

7.4 Unikanie urazów 

NIEDOZWOLONE jest korzystanie z urządzenia, jeśli zachodzi ryzyko zgniecenia, przycięcia, 

upadku, potknięcia lub odniesienia innych urazów. Użytkownik/operator powinien upewnić się, 

że ruch urządzenia może odbywać się bez narażania osób i mienia na niebezpieczeństwo. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne, korzystające z 

urządzenia lub znajdujące się w jego pobliżu, ponieważ te osoby nie zawsze są w stanie 

przewidzieć ewentualne następstwa ruchu platformy.  

 

7.5 Przeciążenie urządzenia 

Aby uniknąć strat materialnych wskutek przeciążenia (maksymalny udźwig urządzenia to 400 

kg przy równomiernym rozkładzie obciążenia), urządzenie zostało wyposażone w 

zabezpieczenie przed przeciążeniem, które w razie przekroczenia dopuszczalnej wartości 

powoduje zatrzymanie urządzenia i generuje alarmowy sygnał dźwiękowy (zob. pkt 11.7). W 

razie przeciążenia należy sprowadzić urządzenie w dół i zejść/zjechać z platformy. 
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7.6 Bezpieczeństwo osób 

Urządzenie jest wyposażone w szereg zabezpieczeń, które zapewniają bezpieczeństwo 

użytkowników i osób mających styczność z urządzeniem. 

 

 

OSTRZEŻENIE! Mimo, że urządzenie posiada wiele różnych zabezpieczeń, 

korzystanie z urządzenia jest niedozwolone, jeśli w jego pobliżu przebywają ludzie 

lub zwierzęta, dla których ruch urządzenia stwarza zagrożenie przygniecenia. Nie 

wolno pozwalać dzieciom bawić się w pobliżu urządzenia. 

 

7.7 Zabezpieczenie przed zgnieceniem 

Pod całym urządzeniem zostały zainstalowane płyty naciskowe (zabezpieczające przed 

zgnieceniem), które uruchamiają się w przypadku wystąpienia ryzyka przygniecenia. Aktywacja 

zabezpieczenia powoduje zatrzymanie i cofnięcie się urządzenia o ok. 2 cm, czemu towarzyszy 

alarmowy sygnał dźwiękowy (zob. pkt 11.7). 

 

Jeśli nastąpi aktywacja zabezpieczenia przed zgnieceniem, należy zwolnić przycisk obsługi i 

usunąć przeszkodę, a następnie ponownie sprowadzić platformę do poziomu podłoża. 

(Platformę można nieco podnieść, aby ułatwić usunięcie przeszkody.) 

 

 

WAŻNE! Montując urządzenie na zewnątrz należy pamiętać, że liście, gałęzie i 

śnieg mogą przedostawać się w pole detekcji czujników i zakłócać działanie 

zabezpieczeń. Dlatego należy regularnie sprawdzać urządzenie pod kątem obecności 

ewentualnych przeszkód.  

W przypadku urządzeń montowanych na zewnątrz zaleca się całkowite opuszczenie 

platformy po zakończeniu użytkowania, aby zapobiec przedostawaniu się pod nią 

zanieczyszczeń. 

 

  

Strefa 

bezpieczeństwa 
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7.8 Zabezpieczenia mechaniczne 

7.8.1 Rampa zabezpieczająca 

Urządzenie może zostać wyposażone w rampę, która przechyla się i blokuje zanim platforma 

będzie mogła rozpocząć ruch. W położeniu przechylonym rampa pełni funkcję zabezpieczenia 

przed zjechaniem wózka z platformy. 

 

Gdy urządzenie osiągnie położenie dolne, rampa automatycznie przechyli się do przodu, 

umożliwiając wjechanie lub zjechanie z platformy. 

 

  
Ustawienie rampy do wjazdu/zjazdu Ustawienie rampy zabezpieczające przed 

zjechaniem wózka z platformy 

 

 

7.8.2 Drzwi zabezpieczające 

Urządzenie może zostać wyposażone w drzwi, które zamykają się i blokują zanim platforma 

będzie mogła rozpocząć ruch. Drzwi zawsze pozostają zamknięte i zablokowane po 

opuszczeniu przez urządzenie dolnego poziomu. 

 

  
Poziom dolny Poziom górny 

 

Drzwi zabezpieczające mogą zostać wyposażone w zamek automatyczny (dostępny wyłącznie 

dla modelu EasyLift 1100). Zamek automatyczny zapewnia bezpieczne zablokowanie drzwi 

przed rozpoczęciem ruchu platformy. 
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7.8.3 Barierki 

Urządzenie może zostać wyposażone w barierkę bezpieczeństwa (wyposażenie dodatkowe), 

montowaną na górnym poziomie, która zamyka się zanim urządzenie będzie mogło rozpocząć 

ruch. Barierka bezpieczeństwa zawsze pozostanie zamknięta i zablokowana po opuszczeniu 

przez urządzenie górnego poziomu. Rampa zawsze pozostanie podniesiona i zablokowana po 

opuszczeniu przez urządzenie dolnego poziomu. 

 

  
Poziom dolny Poziom górny 

 

 

7.9 Postępowanie z urządzeniem 

Urządzenie jest zazwyczaj dostarczane przez sprzedawcę, który zapewnia także jego 

podłączenie w miejscu instalacji. Nie należy podejmować prób ręcznego przenoszenia 

urządzenia, gdyż stwarza to ryzyko urazów. Przenoszenie należy wykonywać przy pomocy 

przeznaczonych do tego celu urządzeń transportowych (np. wózek paletowy, platforma jezdna 

i inny sprzęt). 

 

Urządzenia nie można narażać na silne wstrząsy/uderzenia, gdyż grozi to utratą jego 

funkcjonalności. 

 

Pilot zdalnego sterowania (wyposażenie dodatkowe) powinien być przechowywany w suchym 

miejscu i chroniony przed silnymi wstrząsami. Urządzenie należy przecierać wyłącznie dobrze 

wyciśniętą szmatką. 
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7.10 Awaryjne otwieranie drzwi 

W razie wystąpienia sytuacji awaryjnej lub usterki: Zwolnij zatrzask sprężynowy. W tym celu: 

 

 

1. Przy pomocy odpowiedniego narzędzia, 

np. śrubokręta, sztywnego liniału, 

otwieracza itp., odciągnij sprężynę 

mocującą. 

 

2. Dostęp do dolnej części możesz uzyskać 

od strony zewnętrznej. 

 

3. Sprężyna jest teraz luźna. 

 

4. Wyciągnij śrubę ustalającą i zdejmij 

sprężynę.  

 

Uwaga! 

Zdjęcie sprężyny może być utrudnione ze 

względu na nacisk siłownika drzwi. 

 

5. Po zdjęciu sprężyny możesz swobodnie 

otworzyć drzwi. 
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6. Jeśli drzwi są wyposażone w zamek 

automatyczny, zamek można odblokować 

przy pomocy klucza trzpieniowego 

trójkątnego (zamek automatyczny jest 

dostępny wyłącznie dla modelu EasyLift 

1100). 

 

Po usunięciu usterki zamknij ponownie drzwi. W tym celu powtórz wszystkie opisane 

czynności w odwrotnej kolejności. 

 

 

7.11 Platformy wolnostojące (w wybranych krajach) 

Jeśli urządzenie jest przeznaczone do ogólnodostępnego użytkowania, powinno zostać 

wyposażone w wyłącznik kluczykowy, który służy do zablokowania urządzenia, gdy pozostaje 

ono bez nadzoru.  

 

Aby zapobiec niezamierzonemu uwięźnięciu osób na platformie, należy zapewnić możliwość 

zablokowania urządzenia dla ochrony przed dostępem do urządzenia (w trybie zwykłego 

działania). Wyłącznik kluczykowy ma za zadanie uniemożliwić wszelki ruch urządzenia. 

Niemniej zanim urządzenie zostanie zablokowane, ukończy rozpoczęty ruch, aby wszystkie 

osoby mogły opuścić platformę. 

 

Urządzenie, które pozostaje bez nadzoru lub posiada funkcję blokowania, a właściciel 

urządzenia (lub jego przedstawiciel) przebywa w pobliżu/w budynku, musi zostać wyposażone 

w dźwiękowy system wzywania pomocy. 

 

Jeśli urządzenie jest wyposażone w dźwiękowy system alarmowy, system ten musi być 

podłączony do zewnętrznego urządzenia alarmowego (np. świetlnego, dźwiękowego itp.), 

które będzie sygnalizować potrzebę udzielenia pomocy. Jeśli sposób instalacji urządzenia 

uniemożliwia zapewnienie wystarczającej sygnalizacji alarmowej (czyli np. można uzyskać 

dostęp do urządzenia, gdy pozostaje ono bez nadzoru), należy je wyposażyć w system 

dwukierunkowej komunikacji.  

 

Urządzenie wyposażone w system dwukierunkowej komunikacji musi zostać połączone z 

centralą telefoniczną (czynną w godzinach dostępności urządzenia). 
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8. Opis funkcyjny 

Urządzenie działa na zasadzie przycisku czujności, co oznacza, że wymaga stałego trzymania 

wciśniętych przycisków obsługi. 

Aby przywołać urządzenie, należy wcisnąć jeden z przycisków na panelu ściennym lub posłużyć 

się pilotem zdalnego sterowania (wyposażenie dodatkowe). 

Na platformie znajduje się panel sterowania z przyciskami wyboru ruchu na górny lub na dolny 

poziom. 

 

 

9. Montaż 

Montaż urządzenia wykonuje autoryzowany personel techniczny. 

 

Nie należy podejmować samodzielnych prób przemieszczania, rozłączania lub naprawy 

urządzenia. Te czynności może wykonać JEDYNIE autoryzowany* personel techniczny. 

Nieprawidłowy montaż urządzenia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa 

użytkowników. Firma Liftup nie ponosi żadnej odpowiedzialności za montaż lub podłączenie 

urządzenia wykonane przez osoby do tego nieupoważnione*. 

 

Więcej informacji i dokumenty dotyczące montażu urządzenia można uzyskać u dystrybutora 

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

 

 

W Danii Duński Urząd Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet) wprowadził od dnia 30 

czerwca 2016 r. nowe przepisy obowiązujące właścicieli/użytkowników wind, 

podnośników itp. urządzeń (rozporządzenie: AT BEK 461 af 23. maj 2016). 

Określają one m.in. liczbę zapobiegawczych przeglądów konserwacyjnych i 

ustawowych kontroli jakości montażu produktów. W celu zapewnienia zgodności z 

obowiązującymi przepisami w zakresie przeglądów firma Liftup opracowała i 

udostępniła dla wszystkich urządzeń podnoszących marki Liftup książkę serwisową 

online. Wszystkie przeglądy i kontrole są obecnie objęte obowiązkiem rejestracji w 

książce serwisowej (więcej informacji na ten temat zostało podanych w pkt 17). 

 

* Osoby przeszkolone w zakresie produktów i obsługi urządzeń firmy Liftup 

 

 

10. Rozruch 

Urządzenie powinno być zawsze podłączone do zasilania sieciowego o mocy 110-240 V i 

pozostawać włączone. Po wciśnięciu jednego z przycisków obsługi urządzenie zwykle pozostaje 

w trybie ciągłej gotowości do pracy (stand-by). 

Jeśli zostanie wciśnięty przycisk zatrzymania awaryjnego, przed wznowieniem ruchu urządzenia 

alarm należy skasować. (Zob. pkt 11 Obsługa).  
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11. Obsługa 

11.1 Codzienne użytkowanie 

Urządzenie EasyLift można obsługiwać przy pomocy dwóch paneli sterowania: standardowy 

(rys. 1-4), FUGA (rys. 5) lub stacja przywołania z kluczem (rys. 6) znajdujących się na, 

odpowiednio, górnym i dolnym poziomie, przycisków umieszczonych na platformie (rys. 9) lub 

przy pomocy pilota zdalnego sterowania (wyposażenie dodatkowe) (rys. 8). Funkcja zdalnego 

sterowania może zastępować obydwa panele sterowania.  

 

 

 

 

 

    
Rys. 1: Standardowy 

przycisk przywołania, 

kablowy, 

 

jednokierunkowy 

Rys. 2: Standardowe 

przyciski 

przywołania, 

kablowe, 

dwukierunkowe 

Rys. 3: Standardowy 

przycisk przywołania, 

bezprzewodowy, 

 

jednokierunkowy  

Rys. 4: Standardowe 

przyciski 

przywołania, 

bezprzewodowe 

dwukierunkowe 

    

 

 

 

 
 

Rys. 5: Przycisk 

przywołania FUGA 

jedno- lub 

dwukierunkowy 

Rys. 6: Stacja 

przywołania  

z kluczem 

Rys. 7: Przełącznik 

kluczykowy ON/OFF 

Rys. 8: Pilot zdalnego 

sterowania 

(wyposażenie 

dodatkowe) 

 

 

Rys. 9: Przyciski przywołania na platformie 

(inne modele - zob. pkt 11.8) 

 



INSTRUKCJA OBSŁUGI – EASYLIFT V3 PLUS – PL WERSJA 04.02 

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

 

20 

11.2 Obsługa urządzenia z GÓRNEGO poziomu 

Aby przemieścić urządzenie na górny poziom, należy wcisnąć i przytrzymać wciśnięty górny 

przycisk na panelu (rys. 1-6) – lub strzałkę ’w górę’ (↑) na pilocie zdalnego sterowania 

(wyposażenie dodatkowe) (rys. 8) – do momentu, aż platforma zostanie podniesiona do 

górnego poziomu i tam zatrzymana. Po opuszczeniu barierki lub całkowitym otwarciu drzwi 

można wejść/wjechać na platformę. 

 

 

11.3 Obsługa urządzenia z DOLNEGO poziomu 

Aby przemieścić urządzenie na dolny poziom, należy wcisnąć i przytrzymać wciśnięty dolny 

przycisk na panelu (rys. 1-6) – lub strzałkę ’w dół’ (↓) na pilocie zdalnego sterowania 

(wyposażenie dodatkowe) (rys. 8) – do momentu, aż platforma zostanie opuszczona do 

dolnego poziomu i tam zatrzymana. Po opuszczeniu barierki bezpieczeństwa lub całkowitym 

otwarciu drzwi można wejść/wjechać na platformę. 

 

 

11.4 Obsługa urządzenia z poziomu platformy 

Na urządzeniu są zamontowane trzy przyciski (rys. 9.): przycisk oznaczony ’strzałką w górę’ 

(), przycisk oznaczony ’strzałką w dół’ () i przycisk zatrzymania awaryjnego (⚫). 

 

 

Aby przesunąć platformę na wyższy poziom, należy wcisnąć przycisk oznaczony 

symbolem strzałki skierowanej w górę. Po zamknięciu się rampy/drzwi urządzenie 

rozpocznie ruch w górę. Przycisk należy przytrzymać wciśnięty do momentu 

przemieszczenia się platformy na żądany poziom, całkowitego ustania ruchu i 

otwarcia drzwi lub barierki bezpieczeństwa. Dopiero wtedy można opuścić 

platformę. 

 

Aby przesunąć platformę na niższy poziom, należy wcisnąć przycisk oznaczony 

symbolem strzałki skierowanej w dół. Po zamknięciu się rampy/drzwi urządzenie 

rozpocznie ruch w dół. Przycisk należy przytrzymać wciśnięty do momentu 

przemieszczenia się platformy na żądany poziom, całkowitego ustania ruchu i 

otwarcia drzwi lub barierki bezpieczeństwa. Dopiero wtedy można opuścić 

platformę. 

 

 

11.5 Zatrzymanie awaryjne 

 

Jeśli urządzenie wykona niekontrolowany ruch lub musi zostać zatrzymane ze 

względów bezpieczeństwa, należy wcisnąć PRZYCISK ZATRZYMANIA 

AWARYJNEGO. 

Aby wyłączyć tryb zatrzymania awaryjnego, należy przekręcić przycisk w prawo. 

Urządzenie jest wówczas gotowe do dalszej pracy. 
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11.6 Przełącznik włącz/wyłącz (ON/OFF) 

Urządzenie jest wyposażone w przełącznik włącz/wyłącz (ON/OFF), umieszczony po prawej 

stronie ramy platformy w kasecie sterowniczej zabezpieczonej pokrywą. Umożliwia on 

przerwanie zasilania urządzenia, co przy jednoczesnej aktywacji przycisku zatrzymania 

awaryjnego spowoduje całkowite wyłączenie urządzenia. 

 

 

 
 

 

Przełącznik włącz/wyłącz (ON/OFF) stosuje się m.in. w związku z prowadzeniem czynności 

serwisowych. Aby wyłączyć lub włączyć urządzenie, należy aktywować przełącznik włącz/wyłącz 

(ON/OFF) oraz przycisk zatrzymania awaryjnego (zob. pkt 12.1). Po ponownym podłączeniu 

zasilania do urządzenia (i zwolnieniu przycisku zatrzymania awaryjnego) funkcje sterownicze 

zostają przywrócone (zob. pkt 12.2). Aby uniknąć uszkodzenia akumulatorów, przełącznik 

powinien zawsze znajdować się w położeniu ON (wł.). 

 

 

OSTRZEŻENIE! Przełącznik włącz/wyłącz (ON/OFF) obsługuje moduł ładowania 

akumulatorów. Nie jest głównym wyłącznikiem urządzenia. Pozostawienie 

przełącznika przez dłuższy czas w położeniu OFF (wył.) może doprowadzić do 

wycieku elektrolitu i uszkodzenia akumulatorów. Aby uniknąć całkowitego 

rozładowania akumulatorów w przypadku długotrwałego braku zasilania, należy 

aktywować wyłącznik zatrzymania awaryjnego. 
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11.7 Komunikaty alarmowe 

Urządzenie może zostać wyposażone w głośnik do nadawania głosowych komunikatów 

alarmowych. W pozostałych przypadkach będzie rozlegał się alarmowy sygnał dźwiękowy. 

 

Komunikat Działanie/ostrzeżenie  

Otwieranie Otwieranie barierki bezpieczeństwa.        

Zamykanie Zamykanie barierki bezpieczeństwa.        

Alarm: przeciążenie Nastąpiło przeciążenie platformy.            

Alarm: błąd akumulatora – 

nieczynna platforma 

Błąd w obwodzie akumulatora. Słabe 

zasilanie. Zob. pkt 6 (Specyfikacje 

techniczne).  

            

Alarm: przeszkoda pod 

platformą 

Usuń spod platformy przeszkodę, która 

uniemożliwia ruch w dół. 
           

Ding Ding Ding Platforma osiągnęła górny/dolny poziom.  

Ostrzeżenie  

– ruch automatyczny 

Zapowiedź automatycznego powrotu 

platformy. 
 

BIP-BIP-BIP… 
Rozpoczął się automatyczny powrót 

platformy. 
           … 

Zatrzymanie awaryjne 

Wciśnięto czerwony przycisk zatrzymania 

awaryjnego. Zwolnij przycisk, aby 

przywrócić ruch platformy. 

      

Zablokowane urządzenie 
Urządzenie zostało zablokowane 

przełącznikiem kluczykowym. 
        

Alarm akumulatora Niski poziom naładowania akumulatora.         

Awaria zasilania – podłącz 

zasilanie lub wciśnij 

przycisk zatrzymania 

awaryjnego 

Podłącz zasilanie lub wciśnij przycisk 

zatrzymania awaryjnego, aby wyłączyć 

urządzenie. 

        

 

  Wysoki dźwięk, po którym następuje niższy dźwięk 

  Niski dźwięk, po którym następuje wyższy dźwięk 

 3 identyczne dźwięki 

 

  



INSTRUKCJA OBSŁUGI – EASYLIFT V3 PLUS – PL WERSJA 04.02 

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

 

23 

11.8 Wzywanie pomocy w sytuacjach awaryjnych (wyposażenie 

dodatkowe) 

Urządzenie może zostać wyposażone w przycisk alarmowy (). Istnieją dwie możliwości 

zintegrowania przycisku alarmowego z systemem wzywania pomocy. 

 

1. Przycisk alarmowy może zostać podłączony do alarmu zewnętrznego. Aby aktywować 

alarm, należy nacisnąć przycisk alarmowy i przytrzymać wciśnięty przez ok. 5 sekund (w 

zależności od podłączonego systemu). 

 
 

2. Przycisk alarmowy może zostać podłączony do systemu komunikacji, który w sytuacji 

awaryjnej umożliwia użytkownikowi wezwanie pomocy z zewnątrz. Aby aktywować alarm, 

należy nacisnąć przycisk alarmowy i przytrzymać wciśnięty przez ok. 5 sekund. 

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji systemu alarmowego Safeline: 

 

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

 

  

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

W normalnych warunkach eksploatacji urządzenie powinno zawsze być podłączone do zasilania 

sieciowego o mocy 110-240 V. Bardzo ważne jest, aby nie odłączać zasilania, ponieważ 

długotrwały brak zasilania (10-20 godzin) może doprowadzić do rozładowania akumulatorów i 

w rezultacie wyłączenia urządzenia. Wznowienie pracy urządzenia będzie możliwe dopiero po 

ponownym naładowaniu akumulatorów. Awarii zasilania będzie towarzyszyć alarmowy sygnał 

dźwiękowy (zob. pkt 11.7). 

 

12.1 Zapasowy akumulator 

W przypadku awarii zasilania lub przerwy w doprowadzeniu prądu do jednostki sterującej, 

urządzenie samoczynnie przejdzie w tryb pracy awaryjnej, który dzięki zasilaniu 

akumulatorowemu zapewnia dalszą pracę urządzenia w normalnym trybie. Rozlegnie się 

wówczas alarmowy sygnał dźwiękowy ostrzegający przed awarią zasilania (zob. pkt 11.7). Po 

ponownym podłączeniu źródła zasilania sygnał dźwiękowy ustanie i urządzenie będzie 

kontynuowało pracę w dotychczasowym trybie. 

 

Jeśli natychmiastowe podłączenie źródła zasilania nie jest możliwe, można wcisnąć przycisk 

zatrzymania awaryjnego, aby wyłączyć alarm. (Należy pamiętać o konieczności skalibrowania 

urządzenia – zob. pkt 12.2). 

 

 

WAŻNE! Jeśli urządzenie pozostaje odłączone od zasilania, a przycisk zatrzymania 

awaryjnego nie został aktywowany, nastąpi rozładowanie akumulatorów. Aby 

uniknąć całkowitego rozładowania akumulatorów w przypadku długotrwałego braku 

zasilania, należy aktywować wyłącznik zatrzymania awaryjnego. 

 

WAŻNE! Odłączenie zasilania i jednoczesne wciśnięcie przycisku zatrzymania 

awaryjnego spowoduje przejście urządzenia w stan bezpieczeństwa, po którym 

urządzenie wymaga kalibracji. (Zob. kolejny pkt). 

 

 

12.2 Kalibracja po zatrzymaniu awaryjnym/awarii zasilania 

Jeśli wciśnięto przycisk zatrzymania awaryjnego i wystąpiła przerwa w zasilaniu lub jakakolwiek 

inna nieprawidłowość, urządzenie wymaga ponownej kalibracji. Urządzenie przechodzi 

samoczynnie w stan bezpieczeństwa (kalibracji), który zezwala jedynie na pracę urządzenia z 

bardzo niską prędkości do momentu osiągnięcia przez wszystkie siłowniki położenia 0 (poziom 

podłoża). 

 

 

WAŻNE! Jeśli zostanie stwierdzone, że urządzenie po pokonaniu odległości kilku 

centymetrów ponownie zatrzymuje się lub jego działanie odbiega od normy, warto 

wykonać przegląd pod kątem usterek technicznych, które wymagają specjalistycznej 

naprawy. Aby uzyskać dalszą pomoc, należy się skontaktować z dystrybutorem. 
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13. Konserwacja 

Urządzenie należy czyścić dobrze wyciśniętą szmatką zamoczoną w wodzie z dodatkiem 

łagodnego środka czyszczącego. 

 

 

WAŻNE! NIEDOZWOLONE jest stosowanie wysokociśnieniowych urządzeń 

myjących i płukanie urządzenia wodą z węża. Ponadto niedozwolone jest 

czyszczenie urządzenia przy pomocy agresywnych substancji czyszczących. W 

okresie zimowym niedozwolone jest używanie soli i piasku. 

 

Dolne partie urządzenia należy regularnie sprawdzać pod kątem obecności liści, gałęzi i innych 

elementów, które mogą uniemożliwiać swobodny ruch urządzenia. 

 

Zabiegi konserwacyjne należy wykonywać podczas regularnych przeglądów serwisowych, które 

powinien przeprowadzać autoryzowany* personel techniczny. W przypadku wystąpienia 

niespodziewanych usterek lub nieprawidłowości należy niezwłocznie skontaktować się z 

dystrybutorem i zlecić mu usunięcie usterki. 

 

* Osoby przeszkolone w zakresie produktów i obsługi urządzeń firmy Liftup 

 

 

Pilot zdalnego sterowania 

W pilocie zdalnego sterowania znajduje się jedna bateria CR2032.  

 

 

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie urządzenia, baterię należy wymieniać raz na 

2 lata.  

 

NALEŻY UWAŻAĆ, aby nie połknąć baterii. Aby temu zapobiec, nie należy 

wkładać baterii do ust. 

 

Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku 

połknięcia baterii przez dziecko, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. 

 

Nie utylizować baterii razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Usuwać 

zgodnie z przepisami prawa miejscowego. 
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Wymiana baterii 

 

 

Pilot ręczny: 

1. Odkręć śrubkę na obudowie pilota (klucz Torx TX 6). 

2. Zdejmij tylną część obudowy. 

3. Wymień baterię. 

4. Przykręć z powrotem obudowę i sprawdź, czy pilot działa 

prawidłowo. 

 

 

Panel ścienny: 

1. Zdemontuj czarny klawisz z przodu panelu. Odkręć 

dwie śrubki (PH1). Na odwrocie szarej części znajduje 

się płytka drukowana z zamontowaną baterią. 

2. Wymień baterię. 

3. Wykonaj wszystkie czynności w odwrotnej kolejności 

i sprawdź, czy panel działa prawidłowo. 

 
 

Jeśli nastąpiła dłuższa przerwa w zasilaniu panelu lub odbiornika, konieczne może być 

przeprowadzenie kalibracji systemu (parowanie obu jednostek) – zob. pkt 14. 
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14. Parowanie nadajnika z odbiornikiem 

14.1 Pilot zdalnego sterowania i odbiornik 2.4 GHz 

Aby zapewnić współdziałanie nadajnika z odbiornikiem, należy zawsze przeprowadzić 

procedurę parowania. Parowanie przeprowadza zwykle producent lub autoryzowany* personel 

techniczny. Jeśli parowanie nie zostanie wykonane, odbiornik nie będzie reagował na sygnały z 

nadajnika. Jeden odbiornik można sparować z maksymalnie 20 nadajnikami. Jeden nadajnik 

można sparować z kilkoma odbiornikami, jeśli zachodzi taka potrzeba. 

 

* Osoby przeszkolone w zakresie produktów i obsługi urządzeń firmy Liftup 

 

Procedura parowania 

1. Aby uzyskać dostęp do S4 odbiornika 2.4 Ghz, odkręć 

nakrętkę znajdującą się w górnej części panelu ściennego 

i wyciągnij MODULE1. 

2. Naciśnij krótko S4. Dioda kontrolna na panelu zacznie 

powoli migać. Od tego momentu panel będzie 

pozostawał w trybie instalacji przez 2 minuty. 

3. Wciśnij równocześnie przyciski oznaczone ’strzałką w 

górę’ (↑) i ’strzałką w dół’ (↓) na pilocie zdalnego 

sterowania i przytrzymaj je wciśnięte przez ok. 5 

sekund, aż dioda kontrolna na pilocie zacznie powoli 

migać. Od tego momentu pilot będzie pozostawał w 

trybie instalacji przez 2 minuty. Powinno nastąpić 

mignięcie w kolorze żółtym (kolor czerwony oznacza, że 

jest to model 868MHz, który nie jest kompatybilny z 

odbiornikiem). 

Metoda alternatywna: 

Naciśnij Connect (S4), jeśli pilot zdalnego sterowania 

jest otwarty. 

4. Gdy dioda kontrolna przestanie migać, będzie to 

oznaczać, że pilot został sparowany z urządzeniem. 

5. Przeprowadź próbę, aby sprawdzić, czy parowanie 

powiodło się. Jeśli nie, powtórz kroki 1-4. 

6. Aby sparować kolejne piloty, powtórz powyższą 

procedurę rozpoczynając od kroku 2. 
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Aby zresetować pilot zdalnego sterowania i anulować sparowanie, wykonaj następujące 

czynności: 

 

Resetowanie nadajnika 

1. Wciśnij równocześnie przyciski oznaczone ’strzałką w górę’ (↑) i ’strzałką w dół’ (↓) na 

pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj wciśnięte przez ok. 5 sekund, aż dioda kontrolna 

na pilocie zacznie powoli migać. Od tego momentu pilot będzie pozostawał w trybie 

instalacji przez 2 minuty.  

2. W ciągu 2 minut wykonaj następującą sekwencję:  

 

Wciśnij: GÓRA(↑), GÓRA(↑), DÓŁ(↓), DÓŁ(↓), GÓRA(↑), DÓŁ(↓), GÓRA(↑), DÓŁ(↓) 

 

Jeśli sekwencja została wykonana prawidłowo, dioda wykona 10 szybkich mignięć. 

 

 

Metoda alternatywna: 

Naciśnij Reset (S5), jeśli pilot zdalnego sterowania jest 

otwarty. 

 

 
 

Przeprowadź próbę systemu, aby sprawdzić, czy resetowanie zostało wykonane prawidłowo i 

sparowanie zostało anulowane. Jeśli nie, powtórz kroki 1-3. 

 

Resetowanie odbiornika 

1. Naciśnij S4 i przytrzymaj wciśnięty przez ponad niż 10 

sekund. 

2. Gdy dioda kontrolna wykona 10 szybkich mignięć, 

oznacza to, że odbiornik został zresetowany. 
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14.2 Bezprzewodowy panel przywołania i odbiornik 2.4 GHz 

Aby zapewnić współdziałanie nadajnika z odbiornikiem, należy zawsze przeprowadzić 

procedurę parowania. Parowanie przeprowadza zwykle producent lub autoryzowany* personel 

techniczny. Jeśli parowanie nie zostanie wykonane, odbiornik nie będzie reagował na sygnały z 

nadajnika. Jeden odbiornik można sparować z maksymalnie 20 nadajnikami. Jeden nadajnik 

można połączyć z kilkoma odbiornikami, jeśli zachodzi taka potrzeba. 

 

Procedura parowania 

1. Aby uzyskać dostęp do S4 (odbiornik), odkręć nakrętkę znajdującą się w górnej części 

panelu ściennego i wyciągnij MODULE1 (zob. pkt 14.1). 

 

2. 

 

Zdemontuj przedni klawisz. Przy pomocy 

małego śrubokręta wykonaj krótkie 

zwarcie SJ2. Dioda kontrola na pilocie 

zacznie powoli migać. 

(Alternatywnie naciśnij krótko przycisk S4, 

który ma tę samą funkcję.) 

 

3. Od tego momentu pilot będzie pozostawał w trybie instalacji przez 2 minuty. 

4. Naciśnij krótko S4 (odbiornik). Dioda kontrolna na panelu zacznie powoli migać. Od 

tego momentu odbiornik będzie pozostawał w trybie instalacji. 

5. Gdy dioda kontrolna na pilocie przestanie migać, będzie to oznaczać, że pilot został 

sparowany z urządzeniem. 

6. Przeprowadź próbę, aby sprawdzić, czy parowanie powiodło się. Jeśli nie, powtórz kroki 

1-5. 

7. Aby sparować kolejne piloty z odbiornikiem, powtórz powyższą procedurę 

rozpoczynając od kroku 2.  

 

* Osoby przeszkolone w zakresie produktów i obsługi urządzeń firmy Liftup 

 

Aby zresetować pilot zdalnego sterowania i anulować sparowanie, wykonaj następujące 

czynności: 

 

Resetowanie nadajnika 

1. Naciśnij S4 (nadajnik) i przytrzymaj wciśnięty przez ponad 10 sekund. 

2. Gdy dioda kontrolna zacznie szybko migać, oznacza to, że nadajnik został zresetowany. 

 

Resetowanie odbiornika 

1. Naciśnij S4 (odbiornik) i przytrzymaj wciśnięty przez ponad 10 sekund (zob. rys. w pkt 

14.1). 

2. Gdy dioda kontrolna zacznie szybko migać, oznacza to, że odbiornik został zresetowany. 

 

LED 

SJ2 
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14.3 Pilot zdalnego sterowania i odbiornik 868 MHz (w wybranych 

krajach) 

Aby zapewnić współdziałanie nadajnika z odbiornikiem, 

należy zawsze przeprowadzić procedurę parowania. Jeśli 

parowanie nie zostanie wykonane, odbiornik nie będzie 

reagował na sygnały z nadajnika. Jeden odbiornik można 

sparować z maksymalnie 20 nadajnikami. Jeden nadajnik 

można sparować z kilkoma odbiornikami jeśli zachodzi 

taka potrzeba. Po włączeniu odbiornika (zob. pkt 11.6) dioda stanu RF na skrzynce zaciskowej 

będzie migać przez 2 minuty lub do momentu sparowania z nadajnikiem. 

 

1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania. Wciśnij 

przycisk zatrzymania awaryjnego i przełącznik włącz/wyłącz 

(ON/OFF) z boku urządzenia (zob. pkt 11.6).  

2. Wciśnij równocześnie przyciski oznaczone ’strzałką w górę’ (↑) 

i ’strzałką w dół’ (↓) i przytrzymaj wciśnięte przez ok. 5 sekund, 

aż dioda kontrolna na pilocie zdalnego sterowania zacznie 

powoli migać. Od tego momentu pilot będzie pozostawał w 

trybie instalacji przez 2 minuty. Powinno nastąpić mignięcie w 

kolorze żółtym (kolor czerwony oznacza, że jest to model 

2.4GHz, który nie jest kompatybilny z odbiornikiem). 

3. Przed upływem 2 minut przekręć i zwolnij ponownie czerwony 

przycisk zatrzymania awaryjnego. 

4. Gdy dioda kontrolna na pilocie przestanie migać, oznacza to, że 

panel został sparowany z urządzeniem. 

5. Przeprowadź próbę systemu, aby sprawdzić, czy parowanie 

powiodło się. Jeśli nie, powtórz kroki 1-4. 

6. Aby sparować kolejne piloty z odbiornikiem, powtórz kroki 2-

5. 

7. Włącz urządzenie przełącznikiem ON/OFF. 

 

 

Aby zresetować pilot zdalnego sterowania i anulować sparowanie, wykonaj następujące 

czynności: 

 

Resetowanie nadajnika 

1. Wciśnij równocześnie przyciski oznaczone ’strzałką w górę’ (↑) i ’strzałką w dół’ (↓) i 

przytrzymaj wciśnięte przez ok. 5 sekund, aż dioda kontrolna na pilocie zdalnego 

sterowania zacznie powoli migać. Od tego momentu pilot będzie pozostawał w trybie 

instalacji przez 2 minuty. 

2. W ciągu 2 minut wykonaj następującą sekwencję: 

Wciśnij: GÓRA(↑), GÓRA(↑), DÓŁ(↓), DÓŁ(↓), GÓRA(↑), DÓŁ(↓), GÓRA(↑), DÓŁ(↓) 

3. Gdy dioda kontrolna zacznie szybko migać, oznacza to, że parowanie pilota z urządzeniem 

zostało anulowane. 

 
WAŻNE! Upewnij się, że żaden inny odbiornik nie znajduje się w trybie parowania. 
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Resetowanie odbiornika 

1. Odbiornik musi być włączony.  

2. Wykonaj zwarcie JP1-1 na płytce drukowanej. 

3. Gdy dioda kontrolna zacznie szybko migać, oznacza 

to, że odbiornik został zresetowany. 

Jeśli dioda nie będzie szybko migać, oznacza to, parowanie 

z którymkolwiek z odbiorników nie powiodło się. 
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14.4 Bezprzewodowy panel przywołania odbiornik 868 MHz (w wybranych 

krajach) 

Aby zapewnić współdziałanie nadajnika z odbiornikiem, należy zawsze przeprowadzić 

procedurę parowania. Jeśli parowanie nie zostanie wykonane, odbiornik nie będzie reagował na 

sygnały z nadajnika. Jeden odbiornik można sparować z maksymalnie 20 nadajnikami. Jeden 

nadajnik można sparować z kilkoma odbiornikami, jeśli zachodzi taka potrzeba. Po włączeniu 

odbiornika (zob. pkt 11.6), dioda stanu RF na skrzynce zaciskowej będzie migać przez 2 minuty 

lub do momentu sparowania z nadajnikiem. 

 

1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania. 

Wciśnij przycisk zatrzymania awaryjnego i przełącznik 

włącz/wyłącz (ON/OFF) z boku urządzenia (zob. pkt 

11.6). 

2. Ścienny przycisk przywołania, zdalnie sterowany: Ustaw 

przełącznik dip switch S4,2 w pozycji Włączony (ON) i 

wciśnij przycisk lub wykonaj zwarcie (↑) lub (↓) 

metalowym przedmiotem. Dioda kontrolna na panelu 

zacznie powoli migać. Od tego momentu panel będzie 

pozostawał w trybie instalacji przez 2 minuty.  

Ustaw S4,2 z powrotem w pozycji wyjściowej (OFF). 

3. Przed upływem 2 minut przekręć i zwolnij czerwony 

przycisk zatrzymania awaryjnego. 

4. Gdy dioda kontrolna na panelu przestanie migać, 

oznacza to, że panel został sparowany z urządzeniem. 

5. Przeprowadź próbę, aby sprawdzić, czy parowanie 

powiodło się. Jeśli nie, powtórz kroki 1-4. 

6. Aby sparować kolejne przyciski z odbiornikiem, powtórz 

kroki 2-5. 

7. Włącz urządzenie przełącznikiem ON/OFF. 

 
 

 

 

Aby zresetować panel przywołania i anulować sparowanie z danym urządzeniem, wykonaj 

następujące czynności: 

Resetowanie nadajnika 

1. Ustaw przełącznik dip switch S4,1 w pozycji Włączony (ON) i wciśnij przycisk lub wykonaj 

zwarcie (↑) lub (↓) metalowym przedmiotem. Gdy dioda kontrolna na panelu zacznie 

szybko migać, oznacza to, 

2. że sparowanie z odbiornikiem zostało anulowane. 

3. Ustaw przełącznik dip switch S4,1 z powrotem w położeniu Wyłączony (OFF). 

 

Resetowanie odbiornika 

1. Upewnij się, że odbiornik jest włączony.  

2. Wykonaj zwarcie zworki JP1-1 na płytce drukowanej. 

3. Gdy dioda kontrolna zacznie szybko migać, oznacza 

to, że odbiornik został zresetowany. 

Jeśli dioda nie będzie szybko migać, oznacza to, parowanie 

z którymkolwiek z odbiorników nie powiodło się. 
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15. Podłączenie i przekazanie do eksploatacji 

W związku z podłączeniem urządzenia należy wypełnić poniższy formularz: 
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16. Lista kontrolna czynności serwisowych 

Oprócz ogólnych czynności konserwacyjnych opisanych w pkt 13, zalecamy, jako 

producent, wykonywanie regularnych autoryzowanych* przeglądów urządzenia co najmniej raz 

na pół roku. Usługi w zakresie serwisowania urządzeń świadczy dystrybutor, ale można także 

zamówić usługę w innym autoryzowanym punkcie serwisowym. Właściciel urządzenia jest 

zobowiązany do sprawdzenia, czy personel, który będzie wykonywał czynności serwisowe, 

posiada odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Zob. np.: 

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

 

Ze względów bezpieczeństwa bardzo istotne jest przestrzeganie zaleceń odnośnie przeglądów, 

ponieważ zaniedbanie lub niewłaściwe wykonanie czynności konserwacyjnych stwarza ryzyko 

wystąpienia zagrożeń. 

 

 

WAŻNE! Przed przystąpieniem do serwisowania urządzenia należy wcisnąć 

przycisk zatrzymania awaryjnego, aby uniknąć niekontrolowanych ruchów 

urządzenia. Do wykonania tej czynności zobowiązana jest osoba serwisująca. 

UWAGA: Odłączenie jedynie zasilania 110-240 V nie wystarczy, bo urządzenie jest 

wyposażone w zapasowy akumulator. 

 

W dalszej części instrukcji można znaleźć przykładowy protokół serwisowy, który należy 

sporządzić po każdym przeglądzie. Protokoły powinny być archiwizowane w siedzibie firmy 

serwisującej urządzenie.  

 

Zalecana częstotliwość przeglądów serwisowych w ciągu roku: 

 

 Na zewnątrz Wewnątrz 

Prywatne 2 1 

Ogólnodostępne 4 2 

Zgodnie z lokalnymi przepisami 

 

 

* Osoby przeszkolone w zakresie produktów i obsługi urządzeń firmy Liftup 
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17. Książka serwisowa 

17.1 Książka serwisowa 
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17.2  Książka serwisowa online (w wybranych krajach) 

Kod QR można zeskanować przy pomocy telefonu, tabletu lub innego urządzenia mobilnego. 

Kod QR jest umieszczony w dolnej części lewej tylnej osłony (dolny poziom).  

 

 

 
 

 

 

W pkt 3 zostało podane oznakowanie CE z numerem seryjnym urządzenia i kodem QR, który 

zapewnia bezpośredni dostęp do książki serwisowej online dla posiadanego urządzenia. Po 

zeskanowaniu kodu QR wyświetlona zostanie książka serwisowa online dla posiadanego 

urządzenia oraz utworzony zostanie nowy wpis. Personel techniczny/instalator/organ 

sprawujący kontrolę potwierdza wpis elektronicznie po każdorazowej inspekcji. 
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18. Części zamienne i akcesoria 

 

WAŻNE 

Ważne jest, aby zawsze stosować oryginalne części zamienne. Wymianę części może 

przeprowadzać wyłącznie autoryzowany* personel techniczny. Użycie części 

zamiennych innych niż oryginalne może skutkować utratą gwarancji. Może to 

ponadto powodować spadek poziomu bezpieczeństwa urządzenia, a przez to 

zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób. 

 

* Osoby przeszkolone w zakresie produktów i obsługi urządzeń firmy Liftup 

 

Więcej informacji dotyczących części zamiennych i usług można uzyskać u dystrybutorów 

naszych produktów: https://www.liftup.dk/da/forhandlere/# 

 

Article 

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      

 

https://www.liftup.dk/da/forhandlere/
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Article 

No 
Description Illustration 

101139 Timing belt for vertical barrier (m) 

 

 

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 
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Article 

No 
Description Illustration 

102773 Friction clutch for ramp lock   

 

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. Demontaż 

Aby zapewnić prawidłowy demontaż i możliwość ewentualnego dalszego korzystania z 

urządzenia w innym obiekcie, ta czynność powinna zostać wykonana przez autoryzowany* 

personel techniczny. W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z dystrybutorem. 

 

Należy pamiętać, że przenoszenie urządzenia do innego miejsca instalacji wiąże się z ryzykiem 

niezamierzonego wywrócenia lub upadku urządzenia. 

 

* Osoby przeszkolone w zakresie produktów i obsługi urządzeń firmy Liftup 

 

 

20. Usuwanie 

Właściciel urządzenia jest zobowiązany do jego usunięcia zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami. 

Należy pamiętać, że moduł sterowania urządzenia jest wyposażony w baterie/akumulatory, 

które muszą zostać usunięte osobno. 

Baterii nie należy wyrzucać do kosza na odpadki. Baterie należy usuwać zgodnie z przepisami 

prawa miejscowego. 

Aby uzyskać pomoc w zakresie utylizacji, należy się skontaktować z dystrybutorem. 

 

 

21. Prawo do reklamacji 

Prawdo do reklamacji podlega aktualnie obowiązującym w tym zakresie przepisom. 

 

 

Z treścią obowiązujących warunków sprzedaży i dostawy można się zapoznać na 

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

 

UWAGA: Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących serwisowania i przeglądów 

urządzenia może skutkować utratą prawa do reklamacji. 

 

Nieprzestrzeganie wytycznych w tym zakresie może mieć poważne skutki dla bezpieczeństwa 

produktu. Klient jest zobowiązany do każdorazowego zapewnienia zgodności produktu z 

wymogami obsługi serwisowej. Zob. 1109 § 14 rozporządzenia Duńskiej Inspekcji Pracy. 

 

 

Życzymy zadowolenia z użytkowania urządzenia 

 

Dziękujemy 

Liftup A/S  

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