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1. Voorwoord 

 

 

 

 

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe FlexStep V2-rolstoellift – een smaakvolle en 

innovatieve 2-in-1-oplossing. Met de FlexStep V2 heeft u in uw woning, op uw werkplek of 

ergens anders beschikking over zowel een gewone trap als een geavanceerde platformlift. 

 

Dit is een originele handleiding voor uw nieuwe FlexStep V2. Vanaf hier gebruiken we de term 

FlexStep voor de FlexStep V2, tenzij anders aangegeven. 

 

 

Het is belangrijk dat u deze handleiding leest vóór u de lift in gebruik 

neemt. 

 

Montage en installatie MOETEN worden uitgevoerd door een gekwalificeerde Liftup-

onderhoudsmonteur. Zo bent u verzekerd van een correcte installatie. Verkeerde installatie kan 

risico op persoonlijk letsel tot gevolg hebben.  

 

Onderhoud van het apparaat moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de verkoop- en 

leveringsvoorwaarden van Liftup en moet voldoen aan de lokale richtlijnen over de frequentie 

van de onderhoudsinspecties. 

 

FlexStep V2 is een elegante combinatie van een gewone trap en een rolstoellift, die 

rolstoelgebruikers en mensen met een fysieke beperking gemakkelijk toegang verschaft tot 

verschillende niveaus.  

 

In deze gebruikershandleiding wordt de FlexStep V2 in zijn functie als platformlift 

aangeduid als 'de lift'. 

 

De lift is eenvoudig te bedienen met de bedieningspanelen aan de muur en op het apparaat zelf, 

of door middel van een afstandsbediening (aanvullende voorziening).   
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2. EU-verklaring van overeenstemming 

 

Fabrikant: Liftup A/S 

Adres: Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Denemarken 

Telefoon: +45 9686 3020 

 

verklaart hierbij dat:   

 

Lift:  FlexStep V2 
 Combinatietraplift voor rolstoelgebruikers en mensen met een 

fysieke beperking  

 

Jaar: 2019 

 

voldoet aan de voornaamste gezondheids- en veiligheidseisen van richtlijn 2006/42/EG 

betreffende machines. 

 

Dit apparaat voldoet bovendien aan de gezondheids- en veiligheidseisen van: 

 

EMC-richtlijn:    2014/30/EU 

RoHS-richtlijn:      2011/65/EU 

Richtlijn voor radioapparatuur: 2014/53/EU (RED) 

 

Relevante delen van onder andere de volgende richtlijnen zijn gebruikt bij de evaluatie: 

 

ISO 9386-1:2000  Aangedreven hefplateaus voor personen met verminderde 

mobiliteit 

DS/EN 60204-1  Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting van machines 

DS/EN 13849-1 en -2  Veiligheidsgerelateerde onderdelen van besturingssystemen  

 

 

CEO  Søren Elisiussen 

Titel  Naam 

   

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

Plaats 

   

10 februari 2020   

Datum  Handtekening 
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3. Fabrieksacceptatietest (FAT) 
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4. Gebruiksvoorwaarden 

 

In zijn functie als lift is dit apparaat uitsluitend bedoeld voor gebruik door rolstoelgebruikers en 

mensen met een fysieke beperking. De maximale capaciteit is 400 kg of 2 personen gelijkmatig 

verdeeld over het platform. 

 

 
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de lift gebruikt. 

 

BELANGRIJK! De lift mag NIET worden gebruikt voor het transporteren van 

goederen. Plaats ook geen volgeladen pallets of andere zware ladingen op het 

platform. 

 

BELANGRIJK! Er mogen zich geen personen op de FlexStep bevinden als deze zich 

uit of in de trapstand beweegt, maar uitsluitend als deze functioneert als platform. 

 

BELANGRIJK! De eigenaar van deze lift is verplicht deze te onderhouden zoals 

beschreven in de Onderhoudsgids in hoofdstuk 12. 

 

Gooi batterijen, accu's en elektrische of elektronische apparatuur niet bij het restafval. 

Gooit u dit apparaat weg, houd u dan aan de lokale richtlijnen die in uw woonplaats 

van kracht zijn. 

 

De maximale capaciteit is 400 kg of 2 personen gelijkmatig 

verdeeld over het platform. 

 

Als de lift toegankelijk is voor publiek, is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar dat 

inspecties frequent genoeg en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften worden 

uitgevoerd en dat de nodige veiligheidsvoorzieningen getroffen zijn. 
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5. Technische specificaties 

   
Lift op het laagste niveau Trap Lift op het hoogste niveau 

 

Alle schaaltekeningen voor de FlexStep V2 met 2+1, 2+2, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 en 6 treden in 

standaardbreedte zijn te vinden op https://www.liftup.dk/en/products/flexstep/. 

 

 

Specificaties: 

Stroomvoorziening: 110-240 V/50 Hz (1.1A) Max: 90 W, stand-by < 6 W  

Hefcapaciteit: 400 kg of 2 personen 

Hefhoogte: 0-1250 mm 

Afmetingen platform: 

 Binnenmaten: B 700/800/900/1000 mm – L 900 mm – 1800 mm  

 Buitenmaten: B 930-1230 mm – L 1095-2010 mm 

Eigen gewicht: 125-205 kg 

Geluidsniveau: < 70 dB 

Water en stof: >50V: IP67 (Stroomvoorziening) / >50V: IP23 / >10V: IPxx 

Snelheid/temp.: °C mm/sec. 

 +40 ˚C  - +5˚C 40 mm 

 +5 ˚C  -  -10 ˚C 20 mm 

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

Goedkeuring: Richtlijn 2006/42/EG betreffende machines  

Bedrijfscyclus: 2 min. / 5 min.  

Accucapaciteit: 30 cycli bij 25˚C. Volle accu = 5 uur 

Lege accu: 10 minuten opladen = 1 transport  

 

 

Alle radioapparatuur voldoet aan de volgende standaarden: 

EU 2014/53/EU, Richtlijn inzake radioapparatuur (RED) 

FCC (VS) CFR 47 deel 15 

DS/EN 62479:2010 Beoordeling van de overeenstemming van elektronische en 

elektrische apparatuur met laag vermogen met de standaard 

beperkingen voor blootstelling van het menselijk lichaam aan 

elektromagnetische velden (10 MHz tot 300 GHz)  
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DS/EN 300 440, v2.1.1  Korteafstandsapparatuur (SRD); Radioapparatuur te gebruiken in 

het frequentiespectrum 1 GHz tot 40 GHz; (Elektromagnetische 

compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM), concept)  

DS/EN 301489-1, v2.2.0  Norm voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van 

radioapparatuur en -diensten, concept 

DS/EN301489-17, v3.2.0  Norm voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van radio-

apparatuur en -diensten  

AS/NZS 4268  Radioapparatuur en -systemen – Korteafstandsapparatuur 

AS/NZS 2772.2  Radiofrequente velden (gemiddeld vermogen <1 mW) 

 

 

MODULE1:  

2.4 GHz korteafstandsapparatuur FCC ID:  2AK8H-MODULE1 

Ontvanger klasse 3  

Afmetingen (L x B x H):  72 x 33 x 10 mm  

Gewicht:  10 g  

Frequenties:  2.410 GHz, 2.435 GHz en 2.460 GHz 

Bedrijfscyclus:  <1% (zendt alleen uit tijdens koppelen met afstandsbediening) 

Vermogen:  <0,6 mW Gereguleerde omgeving  

Voeding:  5,6 volt 30 mA 

Water en stof:  IPxx (te monteren binnenin Liftup-product)  

Werkingstemperatuur:  +5 ºC tot +40 ºC  

Opslagtemperatuur:  -25 ºC tot +70 ºC  

Verwachte levensduur:  > 5 jaar  

 

 

Draagbare afstandsbediening REMOTE1: 

2.4 GHz korteafstandsapparatuur FCC ID:  2AK8H-REMOTE1 

Ontvanger klasse 3  

Afmetingen (L x B x H): 96 x 47 x 24 mm  

Gewicht:  48 g 

Frequenties:    2.410 GHz, 2.435 GHz en 2.460 GHz 

Bedrijfscyclus: <1%   

Vermogen: <0,6 mW Gereguleerde omgeving, vasthouden om te gebruiken 

Batterij:   3 volt CR2032 

Water en stof:   IP42 

Werkingstemperatuur:  +5 ºC tot +40 ºC 

Opslagtemperatuur:  -25 ºC tot +70 ºC 

Verwachte levensduur:        > 5 jaar 
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Aan de muur gemonteerde afstandsbediening REMOTE2: 

2.4 GHz korteafstandsapparatuur FCC ID:  2AK8H-REMOTE2 

Ontvanger klasse 3  

Afmetingen (L x B x H):  80 x 64 x 33 mm  

Gewicht:   75 g  

Frequenties:   2.410 GHz, 2.435 GHz en 2.460 GHz 

Bedrijfscyclus:   <1%  

Vermogen:   <0,6 mW Gereguleerde omgeving, vasthouden om te gebruiken  

Batterij:   3 volt CR2032  

Water en stof:   IP42  

Werkingstemperatuur:   +5 ºC tot +40 ºC  

Opslagtemperatuur:   -25 ºC tot +70 ºC  

Verwachte levensduur:   > 5 jaar  

 

 

Recht tot het doen van technische aanpassingen voorbehouden. 

 

 

 

Gepatenteerd product 

 

De volgende patenten zijn op dit product van toepassing:  

• EP1254858  

• EP1600416 
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6. Veiligheidsvoorschriften 

6.1 Installatie en onderhoud 

Probeer niet zelf uw FlexStep te installeren of het onderhoud ervan uit te voeren – dit MOET 

worden gedaan door een erkende* onderhoudsmonteur. Probeer NIET de beschermings- of 

veiligheidsplaten te verwijderen. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel. 

 

* Heeft een opleiding afgerond over het onderhoud van Liftup-producten. 

 

6.2 Onvoorziene beweging van de FlexStep 

Als zich tijdens het gebruik van de FlexStep een beweging of actie voordoet die niet in deze 

handleiding wordt beschreven, zet de lift dan stil en roep technische bijstand in. Als uw FlexStep 

niet vlak beweegt als een platform, kalibreer deze dan door de lift tot op grondniveau te laten 

zakken. Als het probleem zich blijft voordoen, dient u technische bijstand in te roepen. 

 

6.3 Beweging van de lift 

De ruimte onder de lift moet worden vrijgehouden van voorwerpen die de neergaande beweging 

kunnen belemmeren, zodat de lift tot het laagste niveau kan dalen. Alleen dan kan hij worden 

gebruikt als rolstoellift. Als de neerwaartse beweging van de lift wordt belemmerd door een 

voorwerp, treedt het anti-beknellingssysteem in werking (zie hoofdstuk 6.7). 

 

6.4 Voorkomen van letsel 

Zet de FlexStep NIET van trap om tot platform of andersom als zich personen of voorwerpen 

op de trap bevinden. Om persoonlijk letsel te voorkomen is het NIET toegestaan de FlexStep 

te gebruiken als er risico bestaat op verwonding door beknelling, snijden, vallen, uitglijden of 

andere vergelijkbare ongelukken.  Het is belangrijk dat de gebruiker of de persoon die de lift 

bedient ervoor zorgt dat de lift kan bewegen zonder risico's voor personen of voorwerpen. 

Wees extra voorzichtig als zich kleine kinderen, ouderen of mensen met een beperking op of 

in de buurt van de trap/het platform bevinden. Van deze groepen kan niet altijd worden verwacht 

dat zij de mogelijke gevolgen van de bewegingen van de lift goed kunnen inschatten. 

 

6.5 Overbelasting van de lift 

Om schade door overbelasting te voorkomen (de maximale capaciteit van de lift is 400 kg, 

gelijkmatig verdeeld over het platform) is de lift uitgerust met een overbelastingsbescherming, 

die bij te zware belasting automatisch de lift stopzet en een alarmsignaal laat klinken (zie 

hoofdstuk 10.8). Laat in geval van overbelasting de lift zakken om deze te verlaten.  
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6.6 Persoonlijke veiligheid 

De FlexStep is uitgerust met verschillende veiligheidsvoorzieningen, die voorkomen dat de 

gebruiker of andere personen gewond raken bij het gebruik van de lift. 

 

 

WAARSCHUWING! Gebruik de lift nooit als er personen of dieren dicht in de 

buurt zijn. Hoewel de lift is uitgerust met verschillende veiligheidsvoorzieningen, is er 

een risico op beknelling. 

Laat nooit kinderen met de lift spelen. 

 

 

6.7 Anti-beknellingssysteem 

Onder de gehele lift zijn een aantal drukplaten (anti-beknellingssysteem) geïnstalleerd, die 

worden geactiveerd als iets bekneld dreigt te raken onder de lift. Als dit systeem in werking 

treedt stopt de lift, om vervolgens ongeveer 2 cm omhoog te komen. Tegelijkertijd klinkt er een 

alarmsignaal (zie hoofdstuk 10.8). 

 
Als het anti-beknellingssysteem in werking treedt, laat dan de bedieningsknop los. Verwijder alle 

voorwerpen die zich onder de lift bevinden. De lift kan daarna weer naar grondniveau worden 

gebracht of in de trapstand worden gezet. (Laat de lift zo nodig eerst een klein stukje 

omhoogkomen, zodat u voorwerpen onder de lift gemakkelijker kunt verwijderen.)  

 

 

BELANGRIJK! Als de lift buiten wordt gebruikt, kunnen bladeren, takken of sneeuw 

invloed hebben op het anti-beknellingssysteem. Controleert u daarom regelmatig of 

de lift niet wordt belemmerd bij het afdalen. 
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6.7.1 Infrarood anti-beknellingssysteem 

Tussen de treden zijn infraroodsensoren aangebracht om beknelling te voorkomen.  

 

 
Infraroodsensoren voorkomen beknelling tussen de treden 

 

Als de infraroodsensoren worden onderbroken terwijl de FlexStep van trapstand naar 

platformstand wordt omgezet of andersom, stopt de beweging en klinkt een alarmsignaal (zie 

hoofdstuk 10.8). 

 

6.8 Veiligheidsbarrières 

6.8.1 Oprijplaat als afrolbeveiliging 

Als de lift is voorzien van een oprijplaat, komt de lift pas in beweging nadat deze oprijplaat 

omhoog is gekomen en is vergrendeld. De oprijplaat fungeert nu als afrolbeveiliging. Als de lift 

naar grondniveau is afgedaald, komt de plaat automatisch naar beneden (houd de knop ingedrukt) 

om dienst te doen als op- of afrijplaat. 

 

  
Oprijplaat als afrolbeveiliging Gebruik als op- of afrijplaat 

 

6.8.2 Deuren als afrolbeveiliging 

Als de lift is uitgerust met deuren, sluiten deze eerst voordat de lift in beweging komt. De deuren 

zijn altijd gesloten als de lift zich niet op één van de niveaus bevindt. Als de lift is uitgerust met 
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deuren, kan hij ook worden voorzien van automatische deurvergrendeling. De automatische 

deurvergrendeling zorgt ervoor dat de deuren vergrendeld zijn voordat de lift in beweging komt. 

 

6.8.3 Veiligheidshek 

Als de lift is uitgerust met een verticaal veiligheidshek (aanvullende voorziening) op het hoogste 

niveau, zal dit hek eerst sluiten voordat de lift in beweging komt. Het veiligheidshek is altijd 

gesloten als de lift niet op het hoogste niveau is. 

 

 
Het verticale veiligheidshek is gesloten en vergrendeld  

als de lift niet op het hoogste niveau is. 

 

6.9 Transport en beheer 

De lift wordt normaal gesproken geleverd door uw dealer, die ook de installatie verzorgt. 

Probeer de lift niet handmatig te verplaatsen: dit kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben. Het 

product mag alleen met behulp van passend materieel worden verplaatst (pallettruck, rolplaat 

of vergelijkbaar). 

 

Stel de lift niet bloot aan harde klappen of schokken. Dit kan de werking beïnvloeden. 

 

Bewaar de bijbehorende afstandsbediening (aanvullende voorziening) op een droge plaats en stel 

hem niet bloot aan harde klappen. Maak de lift alleen schoon met een goed uitgewrongen doek. 
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6.10 Deur openen in geval van nood 

In geval van nood of storing: Borgklem losmaken van gaffel. 

 

 

1. Trek de borgklem met een daarvoor 

geschikt hulpmiddel (schroevendraaier, 

liniaal, flesopener, enz.) los van de schacht 

van de gaffel. 

 

2. Vanaf de buitenkant kunt u bij de 

onderkant van de borgklem.  

 

3. De borgklem is los. 

 

4. Als de borgklem los is, trek dan de borgpin 

uit de gaffel.  

 

Let op! 

Door de druk op het aandrijfmechanisme 

van de deur, kan het moeilijk zijn de 

borgpin naar buiten te trekken. 

 

5. De deur kan nu vrij bewegen. 

 

 

 

Als het probleem is verholpen, kan de deur 

weer worden aangesloten door de instructies 

in omgekeerde volgorde op de volgen. 
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6.11 Liften toegankelijk voor publiek (alleen in bepaalde landen) 

Als de lift toegankelijk is voor publiek, moet hij zijn voorzien van een sleutelschakelaar, zodat hij 

kan worden afgesloten wanneer er geen toezicht op is. 

 

Om te voorkomen dat personen onbedoeld opgesloten raken in de lift, moet deze afsluitbaar 

zijn, zodat het niet mogelijk is om op een normale manier toegang tot de lift te krijgen. Met de 

sleutelschakelaar kunnen de deuren worden afgesloten of vergrendeld en de lift worden stilgezet, 

zodat deze niet kan bewegen. Als er geen toezicht is op de lift en de lift is niet afgesloten, maar 

de eigenaar (of een vertegenwoordiger van de eigenaar) is in de buurt aanwezig, moet de lift zijn 

uitgerust met een alarm waarmee om hulp kan worden gevraagd. 

 

Als de lift is voorzien van een alarm, moet het alarmsignaal zijn verbonden met een externe 

alarminstallatie (bv. licht, geluid of vergelijkbaar) die mensen erop kan attenderen dat er bij de 

lift assistentie nodig is. Als de lift zodanig is geïnstalleerd dat alleen een alarmsignaal onvoldoende 

is (bv. vrij toegankelijk, zonder toezicht), moet er een tweerichtings-communicatiesysteem 

worden ingebouwd. Als de lift is uitgerust met een tweerichtings-communicatiesysteem, moet 

dat zijn verbonden met een telefoonnummer dat op elk moment dat er toegang tot de lift is 

bereikbaar is. 

 

6.12 Noodverlichting 

 

Bij een stroomstoring, of als het bedieningssysteem om een andere reden niet 

van stroom wordt voorzien, schakelt het systeem automatisch over op de 

noodstroomvoorziening. De stroom wordt dan geleverd door de accu, 

waardoor het systeem normaal blijft functioneren. De verlichting van het 

bedieningspaneel blijft branden. 

 

 

7. Werking 

De lift wordt bediend met een zogeheten 'dodemansknop'. Dat wil zeggen dat de knoppen 

ingedrukt moeten worden gehouden gedurende de gehele liftbeweging. De gebruiker stelt de 

lift eenvoudig in werking met een van de drukknoppen op de muur of met de afstandsbediening 

(aanvullende voorziening). Als de gebruiker zich op het platform bevindt, kan de lift worden 

bediend door middel van een zijpaneel, waarop de gebruiker kan kiezen voor transport naar het 

hoogste of het laagste niveau. 

 

 

8. Installatie 

De lift wordt geïnstalleerd door een erkende* onderhoudsmonteur. Probeer niet zelf uw 

FlexStep te vervoeren/verplaatsen, te demonteren of te repareren. Deze handelingen MOETEN 

worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsmonteur. 
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Verkeerde installatie kan risico's met zich meebrengen voor de veiligheid van de gebruiker. Liftup 

wijst iedere aansprakelijkheid af als montage en installatie niet zijn uitgevoerd door een erkende* 

onderhoudsmonteur. 

 

* Heeft een opleiding afgerond over het onderhoud van Liftup-producten. 

 

 
(Alleen van 

toepassing in 

Denemarken) 

In Denemarken zijn op last van de Deense arbo-autoriteit met ingang van 30 juni 

2016 nieuwe regels van kracht voor de eigenaren/gebruikers van liften, 

liftproducten enz. (Uitvoeringsbesluit 461 van de Deense arbo-autoriteit 

(Arbejdstilsynet), 23 mei 2016.) Dit is relevant voor het aantal preventieve 

onderhoudsinspecties en voor de wettelijke controle op installatie van het 

product. Om de kwaliteit van deze inspecties te kunnen waarborgen, heeft Liftup 

een online onderhoudslogboek ontwikkeld en ingesteld, dat kan worden gebruikt 

voor al onze FlexStep-producten. Alle inspecties en controles moeten in de 

toekomst worden vastgelegd in dit logboek (zie hoofdstuk 16.2 voor meer 

informatie over het online onderhoudslogboek). 

 

Neemt u voor meer informatie over de installatie contact op met uw dealer (zie 

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

 

 

9. Opstarten 

De FlexStep moet altijd aangesloten op een stroomvoorziening van 230 V en ingeschakeld zijn. 

Normaal gesproken staat de lift altijd in de stand-bymodus: hij is klaar voor gebruik zodra een 

van de bedieningsknoppen wordt ingedrukt. 

 

Als de noodknop is ingedrukt – of als de lift is uitgeschakeld met de sleutelschakelaar 

(aanvullende voorziening) – moet deze worden gedeactiveerd voordat de lift kan worden 

gebruikt (zie 10). 

 

 

10. Bediening 

De FlexStep is een unieke 2-in-1-toepassing, speciaal ontworpen om dienst te doen als gewone 

trap én als rolstoellift. De FlexStep is in principe een doodgewone trap, maar met een simpele 

druk op de knop vouwt de trap in elkaar tot een platform dat kan worden gebruikt als rolstoellift. 

   

https://www.liftup.dk/media/3573/16.jpg
https://www.liftup.dk/media/3572/15.jpg
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10.1 Dagelijks gebruik 

De FlexStep wordt bediend met twee bedieningspanelen: standaard (Fig. 1-4), FUGA (Fig. 5-6) 

of oproepstation met sleutelbediening (Fig. 7) op respectievelijk het hoogste en laagste niveau; 

door gebruik van de afstandsbediening (aanvullende voorziening) (Fig. 9); of met de drukknoppen 

op de lift zelf (Fig. 10). De afstandsbediening kan de twee bedieningspanelen vervangen. De lift 

kan bovendien worden in- of uitgeschakeld door middel van een sleutelschakelaar (aanvullende 

voorziening) (Fig. 8).  

 

 

 

 

 

    

Fig. 1  

Standaard oproepstation, 

met draad, twee opties 

Fig. 2  

Standaard oproepstation, 

met draad, drie opties 

Fig. 3  

Standaard oproepstation, 

draadloos, twee opties 

Fig. 4  

Standaard oproepstation, 

draadloos, drie opties 

 

 

 
 

  
  

Fig. 5  

FUGA-oproepstation,  

twee opties 

Fig. 6  

FUGA-oproepstation,  

drie opties 

Fig. 7  

Oproepstation  

met sleutelbediening 

Fig. 8  

Sleutelbediende  

AAN/UIT-schakelaar 

   
Fig. 9  

Afstandsbediening  

(aanvullende voorziening) 

Fig. 10 

Bedieningspaneel op de lift met (aanvullende voorziening)  

of zonder alarm 
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10.2 Bediening FlexStep vanaf het HOOGSTE niveau 

 

Om de trap om te zetten naar een platform op het HOOGSTE niveau, drukt 

u op de knop met de pijl OMHOOG (/↑) en houdt u deze ingedrukt. De 

oprijplaat komt omhoog en wordt vergrendeld, zodat hij fungeert als 

afrolbeveiliging (Fig. 1). De treden zakken naar beneden en vormen een 

platform op het LAAGSTE niveau. Het platform komt vervolgens omhoog 

naar het HOOGSTE niveau (Fig. 2). Rijd voorzichtig het platform op (zet de 

rolstoel op de rem), druk op het bedieningspaneel op de pijl OMLAAG 

(/↓), en het platform daalt af naar het LAAGSTE niveau. De afrolbeveiliging 

komt nu naar beneden en fungeert als afrijplaat (Fig. 4). Rijd voorzichtig het 

platform af (Fig. 3). 

 

  
 

Fig. 1: De oprijplaat komt omhoog 

en wordt vergrendeld.  

Fig. 2:  

Rijd het platform op. 

Fig. 3:  

Rijd het platform af. 

 

10.3 Bediening FlexStep vanaf het LAAGSTE niveau 

 

Om de trap om te zetten naar een platform op het LAAGSTE niveau, drukt 

u op de knop met de pijl OMLAAG (/↑) en houdt u deze ingedrukt. De 

oprijplaat komt omhoog en wordt vergrendeld, zodat hij fungeert als 

afrolbeveiliging (Fig. 1). De treden zakken naar beneden en vormen een 

platform op het LAAGSTE niveau, waarna de afrolbeveiliging naar beneden 

komt om te fungeren als oprijplaat (Fig. 4). Rijd voorzichtig het platform op 

(zet de rolstoel op de rem) (Fig. 5). Druk op het bedieningspaneel op de pijl 

OMHOOG (/↑) en het platform stijgt naar het HOOGSTE niveau, nadat 

de oprijplaat omhoog is gekomen om te fungeren als afrolbeveiliging. Rijd 

voorzichtig het platform af (Fig. 6). 

 

   
Fig. 4: Oprijplaat komt naar 

beneden 

Fig. 5:  

Rijd het platform op. 

Fig. 6:  

Rijd het platform af. 
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10.4 Bediening FlexStep vanaf het platform 

 

Bediening van de lift als rolstoellift gebeurt door middel van een 

bedieningspaneel dat aan de trapleuning gemonteerd is. Dit platformpaneel 

werkt alleen als de FlexStep in de platformstand staat. Een helper kan het 

platform ook omhoog of omlaag bewegen met de bedieningspanelen op de 

muur of de afstandsbediening. 

 

• Om het platform omhoog te bewegen, houdt u de knop met de pijl OMHOOG (/↑) 

ingedrukt totdat de lift is gestopt en de deur of het veiligheidshek is geopend.  

• Om het platform omlaag te bewegen, houdt u de knop met de pijl OMLAAG (/↓) 

ingedrukt totdat de lift is gestopt en de oprijplaat naar beneden is gekomen tot grondniveau.  

 

 

10.5 Terugkeer naar trap en automatische terugkeer 

 

Door de knop met het trapsymbool in te drukken, keert de FlexStep weer 

terug in zijn normale stand: de trapstand. 

 

Als gedurende ongeveer 60 seconden (standaardinstelling) geen knoppen zijn bediend of 

infraroodsensoren geactiveerd, keert de FlexStep automatisch terug in zijn normale trapstand. 

Tijdens dit proces klinkt een alarmsignaal (zie hoofdstuk 10.8). Deze functie kan worden 

uitgeschakeld als de gebruiker niet wil dat de lift automatisch terugkeert in de trapstand. 

 

 

 
 

Liftup adviseert om de automatische terugkeer-functie uit te schakelen in alle situaties waar het 

hoogste niveau niet beveiligd is.  

Platform omhoog 

Platform omlaag 

Noodknop 

Bel (aanvullende 

voorziening) 
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10.6 Noodknop 

 

Als de lift een onvoorziene beweging maakt of gestopt moet 

worden om letsel te voorkomen, drukt u op de NOODKNOP. 

Om de noodknop vrij te geven draait u deze rechtsom. De lift is 

dan weer klaar voor gebruik. 
 

 

Voor het gebruik van de alarmfunctie op het bedieningspaneel, zie hoofdstuk 10.9. 

 

 

10.7 AAN/UIT-knop 

De FlexStep is uitgerust met een AAN/UIT-knop. U vindt deze knop onderaan de bedieningskast 

aan de rechterkant. Deze knop wordt gebruikt om de stroomvoorziening van de lift uit te 

schakelen. Als de gebruiker het apparaat met deze knop uitzet terwijl ook de noodknop 

ingedrukt is, wordt de lift geheel uitgeschakeld. 

 
 

De AAN/UIT-knop wordt gebruikt bij onderhoudsinspecties. De stroomvoorziening van de lift 

wordt in- of uitgeschakeld door de AAN/UIT-knop en de noodknop in te schakelen (zie 

hoofdstuk 11.1). Als de stroomvoorziening van de lift weer wordt ingeschakeld (en de noodknop 

wordt vrijgegeven), herstart het bedieningssysteem (zie hoofdstuk 11.2). Normaal staat deze 

knop op AAN, om de accu te sparen.  

 

 

WAARSCHUWING!  

De AAN/UIT-knop is voor de oplader van de accu. Het is niet de hoofdschakelaar. 

Als de knop voor lange tijd op UIT staat, kan de accu leegraken en beschadigen. In 

geval van een langdurige stroomonderbreking moet de noodstop worden ingedrukt, 

om te voorkomen dat de accu helemaal leeg raakt. 

 

 

  

AAN/UIT-

knop 
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10.8 Alarmsignalen 

Als 'spreken' is geïnstalleerd in de lift, zal dit geactiveerd worden in geval van een alarm. Is deze 

functie niet geïnstalleerd, dan klinkt een alarmsignaal. 

 

Systeem zegt Beweging/waarschuwing  

Openen Het veiligheidshek gaat open.        

Sluiten Het veiligheidshek gaat dicht.        

Alarm: overbelasting Het platform is overbelast.            

Alarm: accustoring – lift 

kan niet worden gebruikt 

De accu heeft een storing. Onvoldoende 

stroomvoorziening (zie hoofdstuk 5, 

Technische specificaties). 

            

Alarm: er bevindt zich iets 

onder de lift 

Verwijder het voorwerp onder de lift dat 

de neergaande beweging belemmert. 
           

Alarm:  

onderbreking 

infraroodsensoren 

Verwijder het voorwerp onder de lift dat 

de neergaande beweging belemmert. 
           

Alarm: er bevindt zich iets 

op de lift 

Omzetten van platform naar trap is niet 

mogelijk: er bevindt zich iets of iemand op 

het platform. 

           

Ping ping ping Aankomst op hoogste/laagste niveau.  

Ping ping ping De lift is nu een trap.  

Waarschuwing: 

automatische werking 

Waarschuwing dat de lift naar de 

trapstand gaat terugkeren. 
 

PIEP-PIEP-PIEP... De lift keert terug naar de trapstand.            … 

Noodknop is ingedrukt 

De rode noodknop is ingedrukt. Deze 

moet worden vrijgegeven voordat de lift 

weer in werking kan treden. 

      

Lift is vergrendeld 
De lift is vergrendeld met een 

sleutelschakelaar. 
        

Alarm: accuwaarschuwing Accu bijna leeg.         

Alarm: stroomvoorziening 

is onderbroken – sluit 

stroomvoorziening aan of 

druk op noodknop 

Sluit de lift aan op een stroomvoorziening 

of druk de noodknop in om de lift uit te 

schakelen. 

        

 

  Hoge toon gevolgd door een lage toon 

  Lage toon gevolgd door een hoge toon 

 Identieke tonen (driemaal)  
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10.9 Alarmvoorziening in geval van nood (aanvullende voorziening) 

De lift kan worden voorzien van een tweerichtingsintercom, zodat de gebruiker in geval van 

nood contact kan opnemen met externe bijstand. Om het alarm in werking te stellen, drukt u 

op de alarmknop () en houdt u deze 5 seconden lang ingedrukt. 

 

 

Meer informatie over het intercomsysteem leest u in de Safeline-handleiding die hier te vinden 

is: 

 

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

 

 

 

 

  

Indicatie-LEDs 

communicatiemodule 

Microfoon 

Alarmknop 

https://www.safeline-group.com/en/qg/mx3
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11. Bediening 

Voor normaal gebruik dient de lift altijd aangesloten te zijn op een stroomvoorziening van 230 

V. Het is van groot belang dat de stroomvoorziening niet wordt onderbroken of uitgeschakeld, 

omdat een langdurige stroomonderbreking (10-20 uur) kan leiden tot een lege accu, waardoor 

de lift niet meer werkt. De lift kan dan niet worden gebruikt tot de accu weer opgeladen is. Als 

de stroomvoorziening onderbroken wordt, klinkt een alarmsignaal (zie hoofdstuk 10.8). 

 

 

11.1 Accu als noodstroomvoorziening 

Bij een stroomstoring, of als het bedieningssysteem om een andere reden niet van stroom wordt 

voorzien, schakelt het systeem automatisch over op de noodstroomvoorziening. De stroom 

wordt dan geleverd door de accu, waardoor de lift geheel normaal blijft functioneren. In geval 

van een stroomstoring klinkt een alarmsignaal (zie hoofdstuk 10.8). Dit alarmsignaal stopt zodra 

de stroomvoorziening van de lift hersteld is. De lift schakelt dan weer terug naar de normale 

modus. Als het echter niet mogelijk is om de stroomvoorziening onmiddellijk te herstellen en u 

wilt het alarm uitschakelen, druk dan de noodknop in. (Houd er rekening mee dat het systeem 

in dit geval opnieuw gekalibreerd moet worden – zie onder.) 

 

 

 

BELANGRIJK! Als de 230 V-stroomvoorziening is uitgeschakeld en de noodknop is 

ingedrukt, schakelt de lift automatisch over op de veiligheidsmodus. Het systeem 

moet dan opnieuw gekalibreerd worden (zie onder). 

 

 

11.2 Kalibreren na noodstop/stroomstoring 

Als de noodknop is ingedrukt en de stroomvoorziening is onderbroken, of als het systeem een 

andere onregelmatigheid heeft geregistreerd, moet de lift gekalibreerd worden. De lift schakelt 

automatisch over op de speciale veiligheidsmodus, waarbij het platform uitsluitend met zeer lage 

snelheid naar beneden kan bewegen.  

 

 

 

BELANGRIJK! Als u merkt dat de lift niet naar behoren werkt of na een paar 

centimeter stopt, zijn er mogelijk technische problemen opgetreden die moeten 

worden verholpen door een gekwalificeerde monteur. Neem in zo'n geval contact op 

met uw dealer. 
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12. Onderhoud 

Maak de lift schoon door hem af te nemen met een goed uitgewrongen doek. Gebruik hiervoor 

water en een niet-agressief schoonmaakmiddel. 

 

 

BELANGRIJK! Gebruik GEEN hogedrukspuit of tuinslang om de lift af te spoelen. 

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of vergelijkbare middelen voor het 

schoonmaken van de lift, en voorkom bij winteronderhoud dat zout of zand in contact 

komen met de lift. 

 

Geoliede houten oppervlakken moeten regelmatig (ongeveer elke 3 maanden) ingewreven 

worden met houtolie om ze in goede gebruiksconditie te houden. Lak wanneer nodig. 

Controleer regelmatig of zich geen bladeren, takken of andere voorwerpen onder de lift 

bevinden en verwijder deze als u ze aantreft, zodat de lift niet belemmerd wordt in zijn beweging. 

Mechanisch onderhoud van de lift gebeurt normaal gesproken alleen in combinatie met de 

reguliere onderhoudsinspecties. Deze dienen te worden uitgevoerd door een erkende 

onderhoudsmonteur*. Neem bij onvoorziene foutmeldingen of abnormale geluiden meteen 

contact op met uw dealer. 

 

* Heeft een opleiding afgerond over het onderhoud van Liftup-producten. 

 

 

Afstandsbedieningen 

De afstandsbediening (aanvullende voorziening) bevat een CR2032-batterij. 

 

 

Vervang de batterij om het jaar, zo bent u altijd verzekerd van betrouwbaar 

functioneren. 

 
Slik knoopcelbatterijen NIET in. 

 

Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Waarschuw meteen een arts als een 

kind een batterij inslikt. 

 

Doe de batterij NIET bij het gewone huisvuil. Gooi ze weg volgens de lokale 

richtlijnen die in uw woonplaats van kracht zijn. 
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Zo verwisselt u de batterij: 

Draagbare afstandsbediening 

1. Draai de schroef aan de achterkant van de afstandsbediening los. 

2. Verwijder het achterpaneel. 

3. Verwissel de batterij. 

4. Schroef het achterpaneel weer vast en test de afstandsbediening. 

 

Aan de muur gemonteerde afstandsbediening 

1. Verwijder het zwarte paneel met drukknoppen en draai 

de twee schroeven (PH1) los achterop het grijze 

gedeelte, waar de PCB met de batterij is bevestigd. 

2. Verwissel de batterij. 

3. Schroef de onderdelen weer vast en test de afstands-

bediening. 

 
 

Als de stroomvoorziening van de afstandsbediening of de ontvanger voor een langere periode 

onderbroken is geweest, is het mogelijk nodig het systeem te kalibreren (de twee eenheden 

opnieuw te koppelen), zie hoofdstuk 13. 
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13. Koppelen van zender en ontvanger 

13.1 Afstandsbediening en ontvanger 2.4 GHz  

Zender en ontvanger moeten altijd gekoppeld zijn om te functioneren. Normaal gesproken 

gebeurt dit in de fabriek of wordt het gedaan door een erkende onderhoudsmonteur*. De 

ontvanger reageert niet op een zender waaraan hij niet gekoppeld is. Een ontvanger kan 

gekoppeld worden aan maximaal 20 zenders. Een zender kan zo nodig worden gekoppeld aan 

verschillende ontvangers.  

 

*Heeft een opleiding afgerond over het onderhoud van Liftup-producten. 

 

Koppelen van zender en ontvanger 

1. Draai de bovenste schroef los en schuif MODULE1 

omhoog op de wandbeugel. U heeft nu toegang tot 

schakelaar S4 op de ontvanger.  

2. Druk S4 op de ontvanger kort in. Het controlelampje 

begint nu langzaam te knipperen. De ontvanger staat nu 

2 minuten lang in de installatiemodus. 

3. Druk op de afstandsbediening de knoppen OMHOOG 

(↑) en OMLAAG (↓) tegelijk in en houd ze ongeveer 5 

seconden ingedrukt, totdat het controlelampje op de 

afstandsbediening langzaam begint te knipperen. De 

afstandsbediening staat nu 2 minuten lang in de 

installatiemodus. Het controlelampje moet geel 

knipperen (als het rood knippert, is het een 868 MHz-

afstandsbediening en is koppelen niet mogelijk). 

 

Alternatieve methode:  

Open de afstandsbediening en houd schakelaar S4 

ingedrukt. 

 

4. Als het controlelampje op de afstandsbediening ophoudt 

met knipperen, is de afstandsbediening gekoppeld aan de 

lift. 

5. Test het systeem om te controleren of het koppelen 

gelukt is. Zo niet, herhaal dan stap 1-4 hierboven. 

6. Als u meerdere afstandsbedieningen wilt koppelen aan 

de ontvanger, herhaal dan stap 2 hierboven.  
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Om een afstandsbediening te resetten, zodat het niet langer gekoppeld is aan een bepaalde lift, 

volgt u de volgende stappen: 

 

Resetten van de zender  

1. Druk de knoppen OMHOOG (↑) en OMLAAG (↓) tegelijk in en houd ze ongeveer 5 

seconden ingedrukt, totdat het controlelampje op de afstandsbediening langzaam begint te 

knipperen.  

2. De afstandsbediening staat nu 2 minuten lang in de installatiemodus. Binnen deze 2 minuten 

doet u het volgende: 

 

Druk op: OMHOOG (↑), OMHOOG (↑), OMLAAG (↓), OMLAAG (↓), OMHOOG (↑), 

OMLAAG (↓), OMHOOG (↑), OMLAAG (↓) 

 

Als de zender met succes is gereset, knippert het controlelampje 10 keer snel. 

 

 

 

Alternatieve methode:  

Open de afstandsbediening en houd schakelaar S5 (Reset - 

resetten) ingedrukt. 

 

 
 

Test het systeem om te controleren of het resetten correct is uitgevoerd en de afstands-

bediening niet langer gekoppeld is. Zo niet, herhaal dan de stappen hierboven. 

 

 

Resetten van de ontvanger 

1. Houd S4 op de ontvanger meer dan 10 seconden lang 

ingedrukt.  

2. Als het controlelampje 10 keer snel begint te knipperen, 

is de ontvanger gereset. 
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13.2 Draadloos oproepstation en ontvanger 2.4 GHz  

Zender en ontvanger moeten altijd gekoppeld zijn om te functioneren. Normaal gesproken 

gebeurt dit in de fabriek of wordt het gedaan door een erkende onderhoudsmonteur*. De 

ontvanger reageert niet op een zender waaraan hij niet gekoppeld is. Een ontvanger kan 

gekoppeld worden aan maximaal 20 zenders. Een zender kan zo nodig worden gekoppeld aan 

verschillende ontvangers.  

 

 

Koppelen van zender en ontvanger 

1. Draai de bovenste schroef los en schuif MODULE1 omhoog op de wandbeugel. U heeft 

nu toegang tot schakelaar S4 op de ontvanger (zie hoofdstuk 13.1). 

 

 

2. 

 

Verwijder de drukknop aan de voorzijde en 

gebruik een schroevendraaiertje om SJ2 op 

het oproepstation even kort te sluiten. Het 

controlelampje op de afstandsbediening 

begint nu langzaam te knipperen. 

(Als de ontvanger niet aan de muur is 

bevestigd, druk dan kort op de knop S4. Dit 

heeft dezelfde functie.) 

 

3. De afstandsbediening staat nu 2 minuten lang in de installatiemodus. 

4. Houd schakelaar S4 op de ontvanger ingedrukt tot het controlelampje langzaam begint te 

knipperen. De ontvanger staat nu in de installatiemodus. 

5. Als het controlelampje op de afstandsbediening ophoudt met knipperen, is de 

afstandsbediening gekoppeld aan de lift. 

6. Test het systeem om te controleren of het koppelen gelukt is. Zo niet, herhaal dan stap 

1-5 hierboven. 

7. Als u meerdere afstandsbedieningen wilt koppelen aan de ontvanger, herhaal dan stap 2 

hierboven. 

 

* Heeft een opleiding afgerond over het onderhoud van Liftup-producten. 

 

Om een oproepstation te resetten, zodat het niet langer gekoppeld is aan een bepaalde lift, volgt 

u de volgende stappen: 

 

Resetten van de zender  

1. Houd S4 op de zender meer dan 10 seconden lang ingedrukt. 

2. Als het controlelampje snel begint te knipperen, is de zender gereset. 

 

Resetten van de ontvanger 

1. Houd S4 op de ontvanger meer dan 10 seconden lang ingedrukt (zie hoofdstuk Fejl! 

Henvisningskilde ikke fundet.). 

2. Als het controlelampje snel begint te knipperen, is de ontvanger gereset. 

Lampje 

SJ2 
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13.3 Afstandsbediening en ontvanger 868 MHz (alleen in bepaalde landen) 

Zender en ontvanger moeten altijd gekoppeld zijn om te 

functioneren. De ontvanger reageert niet op een zender 

waaraan hij niet gekoppeld is. Een ontvanger kan gekoppeld 

worden aan maximaal 20 zenders. Een zender kan zo nodig 

worden gekoppeld aan verschillende ontvangers. Als een 

ontvanger wordt ingeschakeld (zie hoofdstuk 10.7), 

knippert de RF-status op het bedradingspaneel 2 minuten 

lang, of totdat de ontvanger is gekoppeld aan de zender.  

 

1. Zorg dat het systeem is aangesloten op de stroomvoorziening. 

Druk de noodknop in en schakel de aan/uit-knop aan de zijkant 

van de lift uit (zie hoofdstuk 10.7).  

2. Druk op de afstandsbediening de knoppen OMHOOG (↑) en 

OMLAAG (↓) tegelijk in en houd ze ongeveer 5 seconden 

ingedrukt, totdat het controlelampje op de afstandsbediening 

langzaam begint te knipperen. De afstandsbediening staat nu 2 

minuten lang in de installatiemodus.  Het controlelampje moet 

rood knipperen (als het geel knippert, is het een 868 MHz-

afstandsbediening en is koppelen niet mogelijk) 

3. Geef binnen deze 2 minuten de rode noodknop op de lift vrij 

door deze rechtsom te draaien. 

4. Als het controlelampje op de afstandsbediening ophoudt met 

knipperen, is de afstandsbediening gekoppeld aan de lift. 

5. Test het systeem om te controleren of het koppelen gelukt is. 

Zo niet, herhaal dan stap 1-5 hierboven. 

6. Als u meerdere afstandsbedieningen wilt koppelen aan de 

ontvanger, herhaal dan stap 2 hierboven. 

7. Schakel de aan/uit-knop aan de zijkant van de lift weer aan. 

 

 

Om een afstandsbediening te resetten, zodat het niet langer gekoppeld is aan een bepaalde lift, 

volgt u de volgende stappen: 

 

Resetten van de zender  

1. Druk de knoppen OMHOOG (↑) en OMLAAG (↓) tegelijk in en houd ze ongeveer 5 

seconden ingedrukt, totdat het controlelampje op de afstandsbediening langzaam begint te 

knipperen.  

2. De afstandsbediening staat nu 2 minuten lang in de installatiemodus. Doe binnen deze 2 

minuten het volgende: 

Druk op: OMHOOG (↑), OMHOOG (↑), OMLAAG (↓), OMLAAG (↓), OMHOOG (↑), 

OMLAAG (↓), OMHOOG (↑), OMLAAG (↓) 

3. Als de controlediode snel begint te knipperen, is de afstandsbediening niet langer aan een 

lift gekoppeld. 

 

BELANGRIJK!  

Controleer of er geen andere ontvanger in de koppelingsmodus staat 
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Resetten van de ontvanger 

1. Schakel de ontvanger aan.  

2. Sluit op het bedradingspaneel JP1-1 kort door de 

schakelaar om te zetten. 

3. Als het controlelampje snel begint te knipperen, is de 

ontvanger gereset. 

Als het controlelampje niet snel knippert, betekent dit dat 

er geen ontvanger is gekoppeld. 

 

 

 

 

13.4 Draadloos oproepstation en ontvanger 868 MHz (alleen in bepaalde 

landen) 

Zender en ontvanger moeten altijd gekoppeld zijn om te functioneren. De ontvanger reageert 

niet op een zender waaraan hij niet gekoppeld is. Een ontvanger kan gekoppeld worden aan 

maximaal 20 zenders. Een zender kan zo nodig worden gekoppeld aan verschillende ontvangers. 

Als een ontvanger wordt ingeschakeld (zie hoofdstuk 10.7), knippert de RF-status op het 

bedradingspaneel 2 minuten lang, of totdat de ontvanger is gekoppeld aan een zender. 

 

1. Zorg dat het systeem is aangesloten op de stroom-

voorziening. Druk de noodknop in en schakel de aan/uit-

knop aan de zijkant van de lift uit (zie hoofdstuk 10.7). 

2. Aan de muur gemonteerd en op afstand bedienbaar 

oproepstation: Zet DIP-schakelaar S4 #2 op AAN en 

druk op het contact, of gebruik een metalen voorwerp 

om (↑) of (↓) kort te sluiten. Het controlelampje op het 

oproepstation zal langzaam beginnen te knipperen. Het 

oproepstation staat nu 2 minuten lang in de 

installatiemodus.  

Zet DIP-schakelaar S4 #2 terug in zijn startpositie (UIT). 

3. Geef binnen deze 2 minuten de rode noodknop op de lift 

vrij door deze rechtsom te draaien. 

4. Als het controlelampje op het station ophoudt met 

knipperen, is het oproepstation gekoppeld aan de lift. 

5. Test het systeem om te controleren of het koppelen 

gelukt is. Zo niet, herhaal dan stap 1-5 hierboven. 

6. Als u meerdere oproepstations wilt koppelen aan de 

ontvanger, herhaal dan stappen 2-6. 

7. Schakel de aan/uit-knop aan de zijkant van de lift weer 

aan. 
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Om een oproepstation te resetten, zodat het niet langer gekoppeld is aan een bepaalde lift, volgt 

u de volgende stappen: 

 

Resetten van de zender  

1. Zet DIP-schakelaar S4 #1 op AAN en druk op het contact, of gebruik een metalen voorwerp 

om (↑) of (↓) kort te sluiten. Het controlelampje op het oproepstation zal snel beginnen te 

knipperen. 

2. De koppeling aan de ontvanger is nu gewist. 

3. Zet DIP-schakelaar S4 #1 weer op UIT. 

 

Resetten van de ontvanger 

1. Schakel de ontvanger aan. 

2. Sluit op het bedradingspaneel JP1-1 kort door de 

schakelaar om te zetten. 

3. Als het controlelampje snel begint te knipperen, 

is de ontvanger gereset. 

Als het controlelampje niet snel knippert, betekent 

dit dat er geen ontvanger is gekoppeld. 
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14. Installatie en oplevering 
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15. Controlelijst onderhoud 

Behalve het algemeen onderhoud zoals beschreven in hoofdstuk 12 adviseren wij als fabrikant 

om tenminste elke 6 maanden een routine-inspectie te laten uitvoeren door een erkende 

onderhoudsmonteur*. De dealer bij wie u het product gekocht heeft, biedt u deze dienst aan. 

Als u een andere partij wilt inschakelen, bent u er als eigenaar van de lift voor verantwoordelijk 

dat de gekozen onderhoudsmonteur is gekwalificeerd voor het product in kwestie. (Zie zo nodig 

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

 

Om veiligheidsredenen is het van groot belang dat deze inspecties regelmatig worden uitgevoerd. 

Niet of slecht uitgevoerde inspecties kunnen persoonlijk letsel tot gevolg hebben. 

 

Bovendien moet de lift wettelijk regelmatig worden geïnspecteerd, aangezien hij is goedgekeurd 

voor het vervoer van personen. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar ervoor te zorgen 

dat deze inspecties worden uitgevoerd. 

 

 

BELANGRIJK! De noodknop moet ingedrukt zijn voordat er aan de lift wordt 

gewerkt. Dit om te voorkomen dat de lift per ongeluk in werking wordt gesteld. Het 

is de verantwoordelijkheid van de onderhoudsmonteur om de noodknop in te 

drukken alvorens met de werkzaamheden te beginnen.  

LET OP: Het is niet voldoende om de 230 V-stroomvoorziening uit te schakelen: de 

lift is voorzien van een noodstroomvoorziening. 

 

Bij elke inspectie moet een controleformulier worden ingevuld, zoals hieronder opgenomen.  

Het formulier moet worden ingevuld door het bedrijf dat het onderhoudscontract is aangegaan.  

 

Aanbevolen aantal onderhoudsinspecties per jaar: 

 

 Buiten Binnen 

Privé 2 1 

Openbaar 4 2 

(Volg lokale voorschriften op) 

 

*Heeft een opleiding afgerond over het onderhoud van Liftup-producten. 
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16. Onderhoudslogboek 

16.1 Onderhoudslogboek 

Het logboek moet bij de lift bewaard worden. 
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16.2 Online onderhoudslogboek (alleen in bepaalde landen) 

Met een smartphone, tablet of vergelijkbaar apparaat kunt u de QR-code scannen. De QR-code 

is te vinden op het label dat u links op het frame vindt: 

 

 

 
 

Op het CE-label (te zien in hoofdstuk 3) staat het serienummer van de specifieke lift. Hier vindt 

u ook de QR-code die direct toegang biedt tot het online onderhoudslogboek. Als u de QR-

code scant, krijgt u toegang tot het online onderhoudslogboek en wordt een nieuw item in het 

logboek aangemaakt. De velden moeten worden ingevuld. Na elk bezoek schrijft de 

onderhoudsmonteur/technicus/controlerende instantie een elektronische goedkeuring bij. 
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17. Reserveonderdelen en accessoires 

 

*Heeft een opleiding afgerond over het onderhoud van Liftup-producten. 

 

Voor meer informatie over reserveonderdelen en service verwijzen we u naar onze verkopers: 

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

 

Art. 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 

103738 

102726 

Print for connection board FSV2/ELV3 2.4 GHz  

Print for connection board FSV2/ELV3 868 MHz 

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 

104198 

Power supply unit 36 V (EU) 

Power supply unit 36 V (US) 

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 

 

  

18.  

BELANGRIJK! Het is belangrijk om uitsluitend originele reserveonderdelen 

te gebruiken. Onderdelen mogen alleen worden vervangen door een 

gekwalificeerde onderhoudsmonteur*. Bij gebruik van niet-originele 

reserveonderdelen kan het klachtrecht komen te vervallen. Bovendien kan 

het de veiligheid van het product beïnvloeden, wat risico's met zich mee kan 

brengen voor de persoonlijke veiligheid. 

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

Om verzekerd te zijn van een correcte demontage die hergebruik van de installatie mogelijk 

maakt, raden wij u aan een erkende onderhoudsmonteur* in te schakelen. Neem contact op 

met uw dealer voor assistentie bij demontage. 

 

We wijzen u erop dat er risico bestaat op omkiepen als de FlexStep wordt losgemaakt van de 

constructie waaraan hij gemonteerd is. 

 

 

*Heeft een opleiding afgerond over het onderhoud van Liftup-producten. 

 

 

 

20. Verwijdering 

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om het product te (laten) verwijderen in 

overeenstemming met de voorschriften zoals die op dat moment van toepassing zijn. 

 

LET OP: Gooi batterijen, accu's en elektrische of elektronische apparatuur niet bij het restafval. 

Gooit u dit apparaat weg, houd u dan aan de lokale richtlijnen die in uw woonplaats van kracht 

zijn. 

 

Overweeg contact op te nemen met uw dealer voor assistentie bij verwijdering. 

 

 

 

21. Klachtrecht 

Het klachtrecht geldt te allen tijde in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake 

klachtbehandeling.  

 

Liftup biedt twee jaar garantie op reserveonderdelen op voorwaarde dat het product bij Liftup 

is geregistreerd (http://lpr.liftup.dk/). 

 

http://lpr.liftup.dk/
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Lees er meer over in de verkoop- en leveringsvoorwaarden:  

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

 

LET OP: Als de voorgeschreven onderhoudsinspecties niet worden uitgevoerd, kan 

het recht op klachtbehandeling komen te vervallen. 

 

Niet uitvoeren van deze inspecties kan bovendien ernstige gevolgen hebben voor de 

productveiligheid. Het is de verantwoordelijkheid van de klant te allen tijde zorg te dragen voor 

uitvoering van de voorgeschreven onderhoudsinspecties. Zie ook Uitvoeringsbesluit 461, dd. 23 

mei 2016, annex 2 en 3; en 1109 §14 van de Deense arbo-autoriteit. 

 

 

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe FlexStep V2! 

 

Met vriendelijke groet,  

Liftup A/S 
  

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