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1. Prefácio 

Parabéns pela aquisição da sua nova plataforma elevatória EasyLift. 

 

Este é o manual do utilizador original da sua nova EasyLift V3 PLUS. Doravante, iremos utilizar 

o termo EasyLift para EasyLift V3 PLUS, se nada mais for especificamente indicado. 

 

 

É muito importante ler este manual antes de usar a plataforma 

elevatória. 

 

A montagem e instalação TÊM de ser efetuadas por um técnico qualificado da Liftup, para 

assegurar a montagem correta. Uma montagem desadequada pode causar riscos inesperados e 

lesões.  

 

A EasyLift é uma plataforma elevatória para cadeiras de rodas, proporcionando a utilizadores de 

cadeiras de rodas um acesso fácil entre dois pisos. 

 

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

na plataforma elevatória ou no controlo remoto. 

 

Neste manual do utilizador “plataforma elevatória EasyLift ” será referida como 

“elevador”. 
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2. Declaração de conformidade UE 

 

Fabricante:  Liftup A/S 

Morada:  Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Denmark 

Telefone:  +45 9686 3020 

 

Por este meio declara que: 

 

Equipamento:  EasyLift V3 PLUS 
  Plataforma elevatória para utilizadores de cadeiras de rodas e 

deficientes motores 

 

Ano:  2019 

 

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

2006/42/CE. 

 

Para além disso, o equipamento está em conformidade com os requisitos de segurança e saúde 

relevantes em: 

 

Diretiva EMC:    2014/30/EU 

Diretiva ROHS:      2011/65/EU 

 

Para a avaliação, foram utilizadas partes relevantes do que se segue: 

 

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

DS/EN 13849-1 e -2   Partes relacionadas com a segurança dos sistemas de controlo 

 

 

Diretor Executivo  Søren Elisiussen 

Posição  Nome 

   

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

Local 

   

10 de outubro de 2019   

Data  Assinatura 
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3. Teste de aceitação de fábrica (FAT) 
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4. Termos de utilização 

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

peso máximo é de 400 kg, equilibradamente distribuídas na plataforma (máx. 2 

pessoas)). 

 

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

 

IMPORTANTE! A plataforma NÃO pode ser usada para transporte de 

mercadorias, incluindo carregamento de paletes ou outros tipos de carga pesada. 

 

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

mesma de acordo com o guia de Manutenção (veja secção 12). 

 

Não elimine baterias, equipamentos elétricos ou eletrónicos com lixo doméstico 

indiferenciado. Ao eliminar este dispositivo, certifique-se de estar em conformidade 

com as leis e regulamentos locais. 

 

 

O peso máximo é de 400 kg equilibradamente 

distribuídas na plataforma (máx. 2 pessoas). 

 

Se o elevador estiver acessível ao público, é responsabilidade do proprietário garantir que as 

inspeções sejam realizadas de acordo com a disposição legal e em intervalos corretos, e que o 

equipamento de segurança necessário seja fornecido. 
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5. Especificações técnicas 

  
EasyLift 800/900 V3 PLUS EasyLift 1100 V3 PLUS 

 

Especificações 

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

Capacidade de elevação:: 400 kg  

Altura de elevação: 0 – 1250 mm  (0 – 49.21”) 

Tamanho da plataforma: 

 Dimensões internas: W 800/900/1100 mm (31.50/35.43/39.37”) 

 L 1400 mm (55.12”) 

 Dimensões externas: 800/900 PLUS 

 W 960/1060 mm (37.8/41.73”) 

 L 1750 mm (68.9”) 

 1100 PLUS 

 W 1260 mm (49.61”) 

 L 1820 mm (71.65”) 

Peso morto: 200 kg aprox. (EasyLift 800/900 PLUS) 

 250 kg aprox. (EasyLift 1100 PLUS) 

Nível de ruído: < 70 dB 1) 

Água e pó: >50V: IP67 (Fonte de alimentação) / <50V: IP23 / <10V: IPxx 

Velocidade/ 

Temperatura de 

elevação: 

°C mm/segundo 
polegadas/ 

segundo 

 +40 ˚C -  +5 ˚C: 40 mm 1.57” 

 +5 ˚C -   -5 ˚C: 20 mm 0.79” 

 -5 ˚C - -20 ˚C: 10 mm 0.39” 

 Máx. 200 kg/440 lbs -20 ˚C - -25 ˚C: 10 mm 0.39” 

Autorização: Diretiva sobre maquinaria 2006/42/CE   

Ciclo de serviço: 2 min. / 5 min. 

Capacidade da bateria: 30 ciclos a 25˚C 

Bateria sem carga: 10 min. Carga = uma viagem / Carga cheia = 5 horas 

 
1) O nível de ruído representa uma média e, durante um curto período de tempo, o ruído irá 

corresponder a > 70 dB 
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Todos os componentes de rádio estão em conformidade com as seguintes 

regulamentações e padres: 

EU 2014/53/EU,  Diretiva de equipamento de rádio (RED) 

FCC (USA) CFR 47 Parte 15 

EN 62479:2010 Exposição humana 

EN 300 440, v2.1.1  Compatibilidade eletromagnética + questões de espectro de rádio 

Rascunho  

EN 301489 - 1, v2.2.0  Compatibilidade eletromagnética + questões de espectro de rádio 

Rascunho  

EN301489-17, v3.2.0  Compatibilidade eletromagnética + questões de espectro de rádio 

AS/NZS 4268 Equipamento e sistemas de rádio - Dispositivos de curto alcance 

AS/NZS 2772.2 Campos de radiofrequência (potência média <1 mW) 

 

Recetor interno na EasyLift (MODULE1)  

2,4 GHz Dispositivos de curto alcance FCC ID:  2AK8H-MODULE1 

Recetor Classe 3  

Dimensões (L x C x A)  72 x 33 x 10 mm/2,83 x 1,30 x 0,40 pol.  

Peso:  10 g (0,035 lbs.)  

Frequências:  2,410GHz 2,435GHz e 2,460GHz 

Ciclo de serviço:  < 1% (apenas TX para controlos remotos de emparelhamento) 

Potência:  < 0,6mW Ambiente controlado  

Alimentação:  5,6 Volts 30mA 

Água e pó:  IP XX (deverá estar montado no interior dos produtos da Liftup)  

Temperatura de  

funcionamento:  +5ºC a +40ºC/41ºF a 104ºF  

Temperatura de  

armazenamento:  +25ºC a +70ºC/13ºF a 158ºF  

Tempo de duração  

previsto:  >5 anos  

 

Controlo remoto sem fios portátil (REMOTE1) 

2,4 GHz Dispositivos de curto alcance FCC ID:  2AK8H-REMOTE1 

Recetor Classe 3  

Dimensões (L x C x A) 96 x 47 x 24 mm/3,79 x 1,85 x 0,95 pol.  

Peso:  48 g (0,11 lbs.) 

Frequências:    2,410GHz 2,435GHz e 2,460GHz 

Ciclo de serviço: < 1%   

Potência: <0,6mW Ambiente controlado, Segurar para usar 

Bateria:   3 Volts CR2032 

Água e pó:   IP 42 

Temperatura de  

funcionamento:   +5ºC a +40ºC/41ºF a 104ºF 

Temperatura de  

armazenamento:   +25ºC a +70ºC/13ºF a 158ºF 

Tempo de duração  

previsto:        >5 anos 
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Estação de chamadas sem fios montada na parede (REMOTE2) 

2,4 GHZ Dispositivos de curto alcance FCC ID:  2AK8H-REMOTE2 

Recetor Classe 3  

Dimensões (L x C x A)  170 x 72 x 42mm / 6.70 x 2.83 x 1.65pol.  

Peso:  180-215 g / 0.4-0.47 lbs.  

Frequências:  2,410GHz 2,435GHz e 2,460GHz 

Ciclo de serviço:  < 1%  

Potência:  <0,6mW Ambiente controlado, Segurar para usar.  

Bateria:  3 Volts CR2032  

Água e pó:  IP 54  

Temperatura de  

funcionamento:  +5ºC a +40ºC/41ºF a 104ºF  

Temperatura de  

armazenamento:  +25ºC a +70ºC/13ºF a 158ºF  

Tempo de duração  

previsto:  >5 anos  

 

 

Reservados os direitos de efetuar alterações técnicas.  
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6. Instruções de segurança 

6.1 Instalação e manutenção 

Não tente instalar ou fazer a revisão - Isso DEVE ser feito por um serviço técnico autorizado*. 

NÃO remova as placas de proteção ou de segurança do seu elevador, pois pode provocar lesões. 

 

*Efetuou um curso sobre o produto e revisão da Liftup. 

 

 

6.2 Movimentos inesperados do elevador 

Se, durante a utilização do seu elevador, ocorrerem movimentos ou ações não indicadas neste 

manual, pare o aparelho e contacte a assistência técnica. 

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

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

contacte a assistência. 

 

 

6.3 Movimento do elevador 

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

impedir movimentos para baixo. De outro modo, o elevador não poderá mover-se até ao nível 

inferior e, assim, não poderá ser usado como uma plataforma elevatória. 

Se um objeto/material impedir o elevador de efetuar o movimento de descida, o elevador irá 

interromper esse movimento e emitir um sinal sonoro e mover-se para cima 2-3 cm 

automaticamente. Isto permite que o objeto seja removido. O objeto ou material devem ser 

removidos antes do elevador ser utilizado novamente. 

 

 

6.4 Evitar lesões 

Para evitar lesões, NÃO é permitido usar elevador quando alguém estiver em risco de sofrer 

lesões por esmagamento, corte, queda, escorregamento ou situações similares.  É importante 

que o utilizador/operador se certifique de que o elevador se pode mover sem colocar alguém 

ou algo em risco. 

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

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

consequências do movimento do elevador. 

 

 

6.5 Sobrecarga do elevador 

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

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

disparada, emitindo um alarme audível. No caso de sobrecarga, desça o elevador para a saída. 
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6.6 Segurança pessoal 

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

outras pessoas não se lesionam ao utilizar o elevador. 

 

 

AVISO! Apesar do elevador vir adaptado com várias medidas de segurança, nunca a 

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

esmagados. 

Nunca permita que crianças brinquem com o elevador. 

 

6.7 Anti-esmagamento 

Sob todo o elevador, está instalado um conjunto de placas de pressão (anti-esmagamento) que 

é ativado se um objeto estiver por baixo.  Quando esta função é ativada, o elevador para e entra 

em marcha aprox. 2 cm para cima, enquanto é emitido ao mesmo tempo um alarme sonoro 

(veja secção 10.7). 

Caso o modo anti-esmagamento seja ativado, solte o botão de operação. Remova quaisquer 

objetos que se encontrem por baixo do elevador e, de seguida, volte a descê-lo até ao nível do 

chão. (Em caso de necessidade, mova o elevador para cima para remover mais à vontade objetos 

por baixo).  

 

 

IMPORTANTE! Não se esqueça de que, quando o elevador é usada no exterior, 

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

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

aquando da deslocação descendente 

Para instalações ao ar livre, recomendamos retornar o elevador ao nível do solo após 

o uso, a fim de evitar que objetos indesejados encontrem seu caminho sob o elevador. 

 

 

6.8 Barreiras de segurança 

6.8.1 Rampa como barreira de segurança 

Se o elevador estiver equipado com uma rampa, a rampa irá primeiro subir e travar antes que o 

elevador comece a mover-se. A rampa está agora a funcionar como uma barreira. Quando o 

elevador estiver a descer para o nível do chão, a rampa será automaticamente descida (continue 

a pressionar o botão), funcionando como rampa condutor ativado/condutor desativado. 

Zona de proteção anti-

esmagamento 
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Rampa condutor ativado/condutor desativado Rampa como barreira de segurança 

 

 

6.8.2 Portas como barreira de segurança 

Se o elevador estiver equipado com portas, estas irão fechar antes do elevador começar a 

mover-se. As portas estarão sempre fechadas, quando o elevador mover-se para cima do nível 

do chão. 

 

  
Nível inferior Nível superior 

 

Se o elevador estiver equipado com portas, é possível instalar fechos automáticos (disponível 

apenas com a EasyLift 1100). Os fechos da porta automática irão fechar antes do elevador 

começar a mover-se. 
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6.8.3 Barreira 

Se o elevador estiver equipado com uma barreira de segurança vertical (equipamento opcional) 

no nível superior, esta fecha quando o elevador começar a mover-se. A barreira de segurança 

vertical está sempre fechada, quando o elevador não está no nível superior. A rampa está subida, 

quando o elevador não está no nível inferior. 

 

  
Nível inferior Nível superior 

 

 

6.9 Manuseamento 

O elevador é normalmente fornecido pelo seu fornecedor, que também se encarrega da 

instalação. 

 

Não tente mover o elevador manualmente, pois isso pode causar lesões pessoais. O produto 

deve ser movido e manuseado com equipamento de elevação adequado (porta-paletes, 

plataforma rolante ou similar). 

 

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

 

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

quedas (por exemplo, atirando-o ao chão) A limpeza deve ser efetuada com um pano bem 

espremido. 
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6.10 Destravar a porta no caso de emergência 

No caso de emergência/mal funcionamento: Solte o parafuso de mola dobrável. 

 

 

1. Puxe a mola para fora do eixo da manilha, 

usando uma ferramenta adequada, chave 

de fendas, régua, abridor de garrafas, etc. 

 

2. Do lado de fora, pode aproximar-se do 

lado inferior 

 

3. A mola solta-se 

 

4. Quando a mola se soltar, retire o parafuso.  

 

Tenha atenção! 

O parafuso pode ser difícil de puxar devido 

à pressão no atuador da porta. 

 

5. Agora a porte pode ser movida livremente. 
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6. Se a porta estiver equipada com fecho 

automático, destranque-a com uma chave 

triangular (fechadura automática apenas 

disponível em portas EasyLift 1100). 

 

Quando a falha for corrigida, a porta pode ser fechada novamente seguindo esta instrução na 

ordem inversa. 

 

 

6.11 Elevador acessível ao público (apenas em determinados países) 

Se o elevador for acessível ao público, basicamente deve ser equipado com um interruptor de 

chave, garantindo que o elevador possa ser bloqueado quando não for observado. 

 

Para se certificar de que as pessoas não podem ficar acidentalmente presas no elevador, deve 

ser possível bloqueá-lo de forma a que não seja possível aceder ao elevador (de forma normal). 

O interruptor de chave deve impedir que o elevador se mova e garantir que as portas possam 

ser fechadas ou trancadas. Se o elevador não estiver sob observação ou trancado, mas o 

proprietário (ou seu representante) estiver presente próximo ao prédio, deve ser equipado com 

um sinal de alarme para pedir socorro. 

 

Se o elevador estiver equipado com um sinal de alarme, o sinal deve ser conectado a um 

dispositivo de alarme externo (por exemplo, luz, som ou semelhante) que pode chamar a 

atenção para a necessidade de assistência no elevador. Se o elevador for instalado de forma que 

um sinal de alarme seja insuficiente (por exemplo, livremente acessível sem observação), um 

sistema de comunicação bidirecional deve ser instalado. 

Se o elevador estiver instalado com um sistema de comunicação bidirecional, deve ser ligado a 

um número de telefone que esteja em operação a qualquer momento (quando o elevador estiver 

acessível), 
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7. Funcionalidade 

A plataforma elevatória EasyLift é o chamado elevador “operado por homem inativo”, ou seja, 

os botões devem ser pressionados e apoiados para o seu movimento completo.  

 

A operação do elevador é simples; o utilizador ativa-o utilizando um dos botões de pressão na 

parede ou através do controlo remoto (equipamento opcional). 

 

Quando o utilizador estiver no elevador, é operado através de um painel lateral, a partir do qual 

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

 

 

8. Montagem 

A instalação do elevador é efetuada por um técnico de assistência qualificado*.  

Não tente transportar, mover, desmontar ou reparar o seu elevador. Essas ações DEVEM ser 

efetuadas por um técnico de assistência.qualificado*. A montagem incorreta pode causar riscos 

de segurança pessoal.  A Liftup está isenta de qualquer responsabilidade se a montagem e 

instalação não forem realizadas por um técnico de assistência qualificado*. 

Para mais informações ou materiais, contacte o nosso fornecedor 

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

 

 

Na Dinamarca, em vigor a partir de 30 de junho de 2016, a Autoridade 

Dinamarquesa para o Ambiente de Trabalho introduziu novos regulamentos para 

proprietários/utilizadores de elevadores, elevadores, etc. (Ordem Executiva 461 da 

Autoridade Dinamarquesa para o Ambiente de Trabalho, de 23 de maio de 2016). 

Isso é relevante para o número de inspeções de manutenção preventiva e para o 

controlo estatutário da montagem do produto. Para garantir a qualidade dessas 

inspeções, a Liftup desenvolveu e implementou um registo de serviço online que está 

acessível para todos os nossos produtos de elevador. Todas as inspeções e controlos 

no futuro devem ser registados neste livro de registo (veja a secção 16.2 para mais 

detalhes sobre o livro de registo online). 

 

*Efetuou um curso sobre o produto e revisão da Liftup. 

 

 

9. Colocação em funcionamento 

O elevador deve estar sempre ligado a um ponto de alimentação de 110-240 V e ligado. 

Normalmente, o elevador está em constante modo de espera, ou seja, pronto para utilização 

assim que um dos botões de operação for pressionado. 

 

Se a paragem de emergência tiver sido ativada, deve ser desativada antes do elevador ser 

novamente utilizado (veja a secção 10). 

  

https://www.liftup.dk/en/distributors/
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10. Operação do elevador 

10.1 Uso diário 

O elevador pode ser manobrado através de dois painéis de operação: Standard (Fig.1-4), FUGA 

(Fig. 5) ou posto de chamada operado através de chave (Fig. 6) nos níveis superior e inferior, 

respetivamente, com botões de pressão (Fig. 9) no elevador ou utilizando o controlo remoto 

(equipamento opcional) (Fig. 8). O controlo remoto substitui os dois painéis de operação. 

 

  
 

  

    
Fig. 1: Posto de 

chamada standard, 

com fios, 

1 direção 

Fig. 2: Posto de 

chamada standard, 

com fios, 

2 direções 

Fig. 3: Posto de 

chamada standard, 

sem fios 

1 direção  

Fig. 4: Posto de 

chamada standard, 

sem fios 

2 direções 

    

 

 

 

 
 

Fig. 5: FUGA 

1 ou duas direções 

Fig. 6: Posto de chamada 

com chave 

Fig. 7: Chave para 

ligar/desligar 

Fig. 8: Controlo remoto 

 

 

 
 Fig. 9: Botões de pressão no elevador (Veja secção 10.8 para variantes) 
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10.2 Operar o elevador a partir do nível SUPERIOR 

Para chamar o elevador para o nível superior, pressione o painel de operação (Fig. 1-6) localizado 

no nível superior - ou a seta para cima (↑) no controlo remoto (equipamento opcional (Fig. 8) - 

até que o elevador suba completamente e atinja a paragem. Depois das portas estarem 

completamente abertas, o utilizador pode entrar no elevador. 

 

 

10.3 Operar o elevador a partir do nível INFERIOR 

Para chamar o elevador para o nível inferior, pressione o painel de operação (Fig. 1-6) localizado 

no nível inferior - ou a seta para baixo (↓) no controlo remoto (equipamento opcional (Fig. 8) - 

até que o elevador desça completamente e atinja a paragem. Depois da rampa estar descida / as 

portas completamente abertas, o utilizador pode entrar no elevador. 

 

 

10.4 Operar o elevador a partir da plataforma 

Estão disponíveis três botões no elevador (veja Fig. 9) – um com uma seta para cima (), outro 

com uma seta para baixo (), e uma paragem de emergência (⚫). 

 

 

Quando estiver no elevador e desejar subir para o nível superior, pressione o 

botão para cima.. A rampa e as portas fecham e o elevador inicia o ser movimento 

ascendente. Mantenha o botão pressionado até chegar ao nível superior, o 

elevador parar e a barreira/portas estiverem totalmente abertas. Pode agora sair 

do elevador. 

 

Quando estiver no elevador e desejar descer para o nível inferior, pressione o 

botão para baixo.. As portas fecham e o elevador inicia o ser movimento 

descendente. Mantenha o botão pressionado até chegar ao nível inferior, o 

elevador parar e a barreira/portas estiverem totalmente abertas. Pode agora sair 

do elevador. 

 

 

10.5 Paragem de emergência 

 

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

evitar lesões, pressione a PARAGEM DE EMERGÊNCIA.  

Para desativar a paragem de emergência, rode o botão no sentido dos ponteiros 

do relógio e o sistema está novamente pronto a ser utilizado. 
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10.6 Interruptor ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR) 

O elevador é fornecido com um interruptor ON/OFF. Este está situado na placa principal, do 

lado direito do elevador. Poderá ter de remover a tampa para aceder ao botão. Este botão é 

utilizado para desligar a fonte de alimentação do elevador. Se o utilizador o desligar ao mesmo 

tempo que ativar a paragem de emergência, o elevador ficará completamente desativado. 

 

 
 

O interruptor ON/OFF é utilizado no emparelhamento dos postos de chamada sem fios (veja 

secção 13). A potência é ligada/desligada ativando o interruptor  ON/OFF e a paragem de 

emergência (veja secção 11.1). Quando a potência estiver novamente ativa no elevador (a 

paragem de emergência é libertada), o sistema de controlo é reiniciado (veja secção 11.2). 

 

 

AVISO! O interruptor ON/OFF é para o carregador da bateria. Não é o interruptor 

principal. Se ficar OFF por um longo período de tempo, pode descarregar e danificar 

as baterias. No caso de uma falha de energia prolongada, a paragem de emergência 

deve ser ativada para garantir que as baterias não sejam completamente 

descarregadas. 

 

 

  



MANUAL DO UTILIZADOR – EASYLIFT V3 PLUS – PT VERSÃO 08.02 

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

 

21 

10.7 Sinais sonoros 

Se nenhuma “coluna” estiver instalada no elevador, soará um som de alarme. 

 

Falar Atividade/aviso  

Abertura A barreira de segurança é aberta.        

Fecho A barreira de segurança é fechada.        

Alarme: Alarme de 

sobrecarga 
A plataforma está sobrecarregada.            

Alarme: Falha da bateria - 

O elevador não pode ser 

utilizado 

A bateria tem falha. Fonte de alimentação 

inadequada. Veja secção 5 (Especificações 

técnicas)  

            

Alarme: Algo está sob o 

elevador 

Remover o objeto sob o elevador que 

está a impedir o movimento descendente. 
           

Ding Ding Ding A chegar ao nível superior/inferior.  

Aviso  

– operação automática 

Um aviso antes do elevador ativar o auto-

retorno 
 

BEEP-BEEP-BEEP… 
O elevador está em processo de ativar o 

auto-retorno 
           … 

Paragem de emergência 

ativada 

O botão vermelho de paragem de 

emergência foi pressionado. Este deve ser 

desativado para que o elevador possa 

funcionar novamente. 

      

O elevador está 

bloqueado. 

O elevador foi bloqueado com um 

interruptor de chave 
        

Aviso de bateria Nível baixo de bateria         

A fonte de alimentação foi 

interrompida - ligue ou 

pressione a paragem de 

emergência 

Ligue a uma fonte de alimentação ou ative 

a paragem de emergência para desligar o 

elevador. 

        

 

  Som alto seguido de um som mais baixo 

  Som baixo seguido de um som mais alto 

 Sons idênticos (3) 
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10.8 Dispositivos de alarme de emergência (equipamento opcional) 

O elevador pode ser equipado com um botão de alarme (). O botão de alarme pode ser ligado 

de duas formas. 

 

1. O botão de alarme pode ser ligado a um alarme externo. Para ativar o alarme mantenha 

premido o botão de alarme durante 5 segundos. 

 
 

2. O botão de alarme pode ser ligado a um sistema de intercomunicação que permite ao 

utilizador entrar em contacto com a assistência externa em caso de emergência. Para ativar 

o alarme mantenha premido o botão de alarme durante 5 segundos. 

 

Para instruções de funcionamento mais detalhadas para o sistema de intercomunicação, consulte 

o manual da Safeline aqui: 

 

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

 

 

  

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

Sob condições de funcionamento normais, o elevador deverá ser sempre ligado a uma potência 

de 110-240V. É muito importante que a energia não seja desligada de qualquer forma, pois uma 

falha de energia prolongada (10-20 horas) pode resultar em baterias descarregadas e, portanto, 

ao não funcionamento. Assim, o elevador não pode ser usado até que as baterias tenham sido 

recarregadas. Um alarme sonoro soará se o fornecimento de energia for interrompido (veja 

secção 10.7). 

 

 

11.1 Bateria de reserva 

Em caso de falha de 110-240V/energia ou caso a energia do sistema de controlo fique desligada 

por qualquer outra razão, este sistema passa automaticamente para o modo de reserva. Isto 

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

para o elevador é fornecida por uma bateria de reserva.  Em caso de falha de energia, será ativado 

um sinal sonoro. Esse alarme será interrompido quando a energia voltar ao elevador.  O sistema 

é, novamente, ativado em modo de funcionamento normal. 

 

No entanto, se não foi possível fornecer energia imediatamente e desejar parar o alarme, 

pressione  o botão de paragem de emergência.  (Lembre-se de que o sistema necessitará agora 

de ser calibrado – veja secção 11.2). 

 

 

 

IMPORTANTE! Se não ligado à alimentação e se o botão de paragem de emergência 

não for pressionado, as baterias perdem a carga. 

 

 

IMPORTANTE! Se o fornecimento de energia tiver sido desligado e a paragem de 

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

segurança” e precisará de ser calibrado, veja a seguir. 

 

 

11.2 Calibração a seguir a paragem de emergência/falha de energia 

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

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

irregularidade.  O elevador entra automaticamente num modo de segurança especial: modo de 

calibração, que só permite movimentos descendentes de baixa velocidade até que todos os 

atuadores estejam na posição 0 (no chão). 

 

 

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

se parar somente alguns centímetros depois, podem ter ocorrido problemas técnicos 

que requerem a atenção de pessoal tecnicamente qualificado Neste caso, contacte o 

seu fornecedor. 
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12. Manutenção 

Limpe o elevador com um pano húmido bem torcido utilizando água com detergente suave. 

 

 

IMPORTANTE! NÃO utilize um jato de alta pressão ou lave o elevador 

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

semelhante no elevador, e evite sal ou areia em contacto com o elevador, em caso 

de manutenção no inverno. 

 

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

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

 

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

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

qualificado*.  

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

seu fornecedor. 

 

*Efetuou um curso sobre o produto e revisão da Liftup. 

 

 

Controlos remotos (equipamento opcional) 

Uma pilha CR2032 está instalada nos controlos remotos. 

 

 
Para garantir um funcionamento confiável, troque as pilhas a cada 2 anos 

 
NÃO engula pilhas com célula em forma de moeda. 

 

Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças. Caso uma criança engula uma pilha, 

consulte imediatamente um médico. 

 

NÃO deite pilhas no lixo. Ao eliminar siga as normas e regulamentos locais. 
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Como mudar as pilhas: 

Controlo remoto portátil 

1. Desaperte o parafuso na parte traseira do controlo 

remoto 

2. Remova o painel traseiro 

3. Troque a pilha 

4. Volte a colocar o painel traseiro e teste 

 

Controlo remoto montado na parede 

1. Remova o botão preto frontal, solte os 2 parafusos 

(PH1), na parte traseira da parte cinzenta, onde a placa 

de circuito impresso com a bateria está montada. 

2. Troque a pilha 

3. Volte a montar as peças e teste 

 

 
 

Se a energia esteve desligada do transmissor ou do recetor por um longo período de tempo, 

pode ser necessário calibrar o sistema (emparelhar as duas unidades), veja a secção 13. 
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13. Emparelhamento do transmissor e recetor 

13.1 Controlo remoto e recetor 2,4 GHz  

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

normalmente na fábrica ou por um técnico de assistência qualificado*. O recetor não reage ao 

transmissor se não estiver emparelhado com este. Um recetor pode ser emparelhado com até 

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

 

*Efetuou um curso sobre o produto e revisão da Liftup. 

 

Emparelhar o controlo remoto e o recetor 

1. Para obter acesso ao S4 no recetor, desaperte o parafuso 

superior e puxe o MODULE1 para cima do perfil da 

parede.  

2. Pressione brevemente no S4 no recetor e o LED de 

controlo começará a piscar lentamente. O recetor está 

agora no modo de instalação durante 2 minutos. 

3. Pressione as setas PARA CIMA (↑) e PARA BAIXO (↓) 

do controlo remoto ao mesmo tempo e mantenha-as 

pressionadas durante aprox. 5 segundos até que o LED 

de controlo no controlo remoto comece a piscar 

lentamente. O controlo remoto está agora no modo de 

instalação durante 2 minutos. Deve piscar a amarelo (se 

o LED piscar a vermelho, é um controlo remoto de 868 

MHz e o emparelhamento não é possível). 

 

Em alternativa:  

Pressione o botão Connect (Ligar) (S4), se o controlo 

remoto estiver aberto. 

 

4. Quando o LED de controlo no controlo remoto para de 

piscar, está emparelhado com o elevador. 

5. Teste o sistema para se certificar de que o 

emparelhamento foi executado corretamente; caso 

contrário, repita os passos 1-4 acima. 

6. Se precisar emparelhar vários controlos remotos com o 

recetor, repita o passo 2 acima.  
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Para reiniciar um controlo remoto para que não esteja mais emparelhado, faça o seguinte: 

 

Reiniciar o transmissor  

1. Pressione as setas PARA CIMA (↑) e PARA BAIXO (↓) do controlo remoto ao mesmo 

tempo e mantenha-as pressionadas durante aprox. 5 segundos até que o LED de controlo 

no controlo remoto comece a piscar lentamente.  

2. O controlo remoto está agora no modo de instalação durante 2 minutos. Efetue a seguinte 

sequência dentro de 2 minutos: 

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

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

 

Se bem sucedido, o LED irá piscar rapidamente 10 vezes. 

 

 

Em alternativa:  

Pressione o botão Reset (Reiniciar) (S5), se o controlo 

remoto estiver aberto. 

 
 

Teste o sistema para se certificar de que a reinicialização foi executada e o controlo remoto já 

não está emparelhado corretamente; caso contrário, repita os passos 1-3 acima. 

 

 

Reiniciar o recetor 

1. Pressione o S4 no recetor durante mais de 10 segundos.  

2. Quando o LED de controlo começar a piscar 

rapidamente 10 vezes, o recetor foi reiniciado. 
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13.2 Posto de chamada sem fios e recetor 2,4 GHz 

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

normalmente na fábrica ou por um técnico de assistência qualificado*. O recetor não reage ao 

transmissor se não estiver emparelhado com este. Um recetor pode ser emparelhado com até 

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

 

Emparelhamento do transmissor e recetor 

1. Para obter acesso ao S4 no recetor, 

desaperte o parafuso superior e puxe o 

MODULE1 para cima do perfil da parede 

(veja secção 13.1). 

2. Prima S4 no recetor durante breves 

segundos e o LED de controlo começa a 

piscar lentamente. O recetor fica agora no 

modo de instalação durante 2 minutos.  

3. Para ter acesso à placa de impressão para 

a ligação ao remetente, solte os 2 

parafusos Torx e puxe a tampa superior 

para baixo para separá-la da contraparte. 

4. A impressão do remetente para a placa de 

ligação está agora visível. Prima S4 

brevemente para emparelhá-lo com o 

recetor (deve ser feito dentro de 2 min.). 

   

 

 

 

 

1. LED 

 

 

 

 

2. S4 

 

5. Teste o sistema para se certificar de que o emparelhamento foi executado corretamente; 

caso contrário, repita os passos 1-4 acima. 

6. Se precisar emparelhar vários controlos remotos com o recetor, repita o passo 2 acima. 

 

*Efetuou um curso sobre o produto e revisão da Liftup. 

 

Para reiniciar um posto de chamada para que não esteja mais emparelhado, faça o seguinte: 

 

Reiniciar o transmissor  

1. Pressione o S4 no transmissor mais de 10 segundos. 

2. Quando o LED de controlo começar a piscar rapidamente, o transmissor foi reiniciado. 

 

Reiniciar o recetor 

1. Pressione o S4 no recetor durante mais de 10 segundos (veja as fotos na secção 13.1). . 

2. Quando o LED de controlo começar a piscar rapidamente, o recetor foi reiniciado. 
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14. Instalação e entrega 

O formulário em baixo deve ser preenchido aquando da instalação. 
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15. Lista de verificação da manutenção 

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

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

qualificado*. O comerciante onde comprou o produto oferece este serviço, mas, se desejar 

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

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

(Veja também: https://www.liftup.dk/en/distributors/#  se necessário). 

 

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

de inspeções ou inspeções indevidamente efetuadas podem resultar em lesões. 

 

 

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

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

acidental. É da responsabilidade do técnico de assistência operar a paragem de 

emergência antes de os trabalhos de assistência começarem.  

NB: Não basta desligar o fornecimento de 110-240V, pois o sistema está equipado 

com uma bateria de reserva. 

 

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

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

 

As nossas recomendações para o número de inspeções de manutenção a realizar por ano: 

 

 Exterior Interior 

Privado 2 1 

Público 4 2 

(Relativamente aos regulamentos locais) 

 

*Efetuou um curso sobre o produto e revisão da Liftup. 

 

  

https://www.liftup.dk/en/distributors/
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16. Registo do serviço 

16.1 Livro de registo de serviço 

O livro de registo deverá estar junto do elevador. 
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16.2 Registo online do serviço (apenas em alguns países) 

O código QR pode ser lido com um telemóvel, tablet ou similar. O código QR está localizado 

na etiqueta do lado esquerdo da estrutura: 

 

 

 
 

 

A etiqueta CE inserida na secção Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. fornecerá o número d

e série do elevador específico, bem como seu código QR com acesso direto ao registo online 

de serviço. Ao ler o código QR, pode aceder ao registo online de serviço e será criado um novo 

registo. Os campos devem ser preenchidos e o técnico de assistência/ engenheiro/autoridade 

de controlo insere uma aceitação eletrónica após cada visita. 
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17. Peças de substituição e acessórios 

 

IMPORTANTE! É importante usar apenas peças de substituição originais. A 

substituição de peças só pode ser realizada por um técnico de serviço qualificado*. O 

uso de peças de substituição não originais pode anular o direito de reclamação. Além 

disso, a segurança do produto pode ser comprometida, o que pode representar um 

risco para a segurança pessoal. 

 

*Efetuou um curso sobre o produto e revisão da Liftup. 

 

Para mais detalhes relativamente a peças de substituição e serviço, contacte um dos nossos 

fornecedores em https://www.liftup.dk/en/distributors/#. 

 

 

Reserve-

delsnr. 
Beskrivelse 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/en/distributors/
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Reserve-

delsnr. 
Beskrivelse 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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Reserve-

delsnr. 
Beskrivelse 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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18. Desmontagem 

Para garantir a desmontagem correta para qualquer reutilização em outra instalação, 

recomendamos que contacte um técnico de serviço autorizado*. Entre em contacto com o seu 

fornecedor para obter assistência relativa à desmontagem. 

 

Lembre-se de que pode haver risco de capotamento ao separar o elevador da estrutura do 

edifício. 

 

*Efetuou um curso sobre o produto e revisão da Liftup. 

 

 

19.  Eliminação 

É dever do proprietário eliminar o produto de acordo com as regulamentações nacionais, 

estaduais e locais vigentes no momento. 

Tenha em atenção que a unidade de controlo e o controlo remoto contêm pilhas que devem 

ser eliminadas separadamente. 

Não deite pilhas no lixo. Ao eliminar, siga as normas e regulamentos locais.. 

Entre em contacto com o seu fornecedor para obter assistência relativa à eliminação. 

 

 

20. Direito de reclamação 

O direito de reclamação engloba as regras aplicáveis a qualquer momento em relação ao direito 

de reclamação.  

 

A Liftup oferece total direito de reclamação sobre peças de reposição por dois anos, desde que 

o produto esteja registado na Liftup (http://lpr.liftup.dk/). 

 

http://lpr.liftup.dk/
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Leia mais sobre isto nos termos de venda e entrega:  

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

 

NOTA: Se as inspeções de serviço prescritas não forem seguidas, o direito de 

reclamação pode ser perdido. 

 

Deixar de realizar essas inspeções também pode ter consequências graves para a segurança do 

produto. Cabe ao cliente garantir a conformidade com as inspeções de serviço prescritas em 

todos os momentos. Cf. Ordem Executiva da Autoridade para o Ambiente de Trabalho da 

Dinamarca 461 de 23 de maio de 2016, Anexos 2 e 3, bem como 1109 §14. 

 

Desfrute da sua nova EasyLift! 
 

Cumprimentos,  

Liftup A/S  

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