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1. Forord 

 

 

Til lykke med din nye HDN kørestolslift. Dette er en original brugsanvisning til din nye lift. 

 

 
Det er vigtigt, at du gennemlæser manualen, før liften tages i brug 

 

Opstilling og installation SKAL foretages af en af Liftup-uddannet servicetekniker for at sikre 

korrekt montage. Evt. forkert montage kan forårsage risiko for personskade. 

 

HDN liften er en innovativ lift til kørestolsbrugere. Løsningen forener elegant design med en 

robust konstruktion, som kan tilpasses omgivelserne omkring liften. Liften er pladsbesparende 

og kræver ikke plads til lange ramper og lignende. Gulvet hæves og sænkes let og elegant, hvilket 

giver kørestolsbrugere og gangbesværede hurtig og nem adgang imellem to niveauer.  

 

Liften betjenes enkelt via betjeningspaneler monteret på væggen og/eller via en elegant fjern-

betjening (ekstraudstyr).  

 

I denne brugermanual omtales ”HDN liften” som ”lift”. 

 



BRUGERMANUAL – HDN – DA VERSION 02.01 

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

 

5 

2. EU-overensstemmelseserklæring 

 

 

Fabrikant: Liftup A/S 

Adresse: Hagensvej 21, DK-9530 Støvring 

Telefon: +45 9686 3020 

 

erklærer hermed, at: 

 

Udstyr:  HDN lift 

 Skjult og nedsænkbar lift til kørestolsbrugere og gangbesværede 

 

År: 2012 

 

er i overensstemmelse med væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav fra Direktiv 

2006/42/EF om maskiner, Maskindirektivet 

 

Udstyret er derudover i overensstemmelse med:  

 

EMC-direktivet 2014/30/EU 

RoHS-direktivet  2011/65/EU 

Radioudstyrsdirektivet (RED) 2014/53/EU  

 

Udstyret overholder relevante krav fra følgende standarder: 

 

ISO 9386-1:2000  Power-operated lifting platforms for persons with impaired 

mobility 

DS/EN 60204-1  Elektrisk udstyr på maskiner 

DS/EN 13849-1 og -2  Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer 

 

og er i overensstemmelse med EMC-direktivet 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes 

tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet. 

 

Adm. direktør/CEO  Søren Elisiussen 

Stilling  Navn 

   

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

Sted 

   

1. februar 2021   

Dato  Underskrift 
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3. Fabriksgodkendelsestest (FAT) 
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4. Brugsbetingelser 

HDN liften er udelukkende til brug for kørestolsbrugere eller gangbesværede personer. Max. 

belastning er 400 kg jævnt fordelt på liften (max. 2 personer). Max. belastning kan i øvrigt ses på 

CE-mærket monteret indvendig på skørterne. 

 

 
Denne brugermanual skal gennemlæses grundigt før ibrugtagning 

 

VIGTIGT! Liften må IKKE bruges til varetransport, der må ikke køres paller med 

gods eller anden form for svær last ind på den. 

 

VIGTIGT! Ejeren af liften er forpligtet til at vedligeholde den iht. vedligeholdelses-

vejledningen i afsnit 12. 

 

Bortskaf ikke batterier eller elektrisk og elektronisk udstyr sammen med usorteret 

husholdningsaffald. Ved bortskaffelse skal lokale bestemmelser og forskrifter over-

holdes. 

 

 

Max. belastning er 400 kg jævnt fordelt på liften (max. 2 per-

soner). 

 

Hvis liften er offentligt tilgængelig, er ejeren også forpligtet til at sikre, at lovpligtige eftersyn 

udføres med korrekte intervaller, og at nødvendigt sikkerhedsudstyr er til rådighed. 
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5. Tekniske specifikationer 

 

 
 

 

Specifikationer: 

 

El-forsyning: 230V/50 Hz / min. 10A 

Platformsstørrelse: 1400 x 900/1000/1100 mm 

Egenvægt: ca. 110 kg 

Nedbygningshøjde: 350 mm 

Løftehøjde:  0 – 500 mm 

Løftekapacitet:   400 kg 

Løftehastighed:  20 mm/sek. 

Støjniveau: < 70 dB 

Godkendelse: Maskindirektivet 2006/42/EF 

Arbejdscyklus: 2 min. / 18 min. 

Omgivelsestemperatur: -25°C til +65°C 

Fuld kapacitet:  +5°C til +40°C 
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6. Sikkerhedsanvisninger 

6.1 Installation og vedligehold 

Forsøg ikke selv at installere eller vedligeholde din HDN lift. Dette SKAL foretages af en auto-

riseret* servicetekniker. Fjern IKKE beskyttelsesplader eller sikkerhedsplader, da dette kan be-

virke, at liften forårsager personskade. 

 

* Har gennemgået Liftups produkt- og servicekursus. 

 

6.2 Utilsigtede bevægelser af HDN liften 

Såfremt der under anvendelsen af din HDN lift opstår handlinger eller bevægelser, der ikke er 

beskrevet i denne manual, skal enheden standses og teknisk assistance tilkaldes. 

Såfremt din HDN lift ikke bevæger sig i en plan bevægelse som platform, kan der være opstået 

mekanisk defekt. Tilkald da teknisk assistance. 

Hvis liften ikke standser ved hhv. øvre og nedre niveau plant med gulvene, skal enheden evt. 

kalibreres. Dette gøres ved at køre platformen ned til gulvniveau og holde ned-tasten inde i ca. 

5 sek. Hvis problemet fortsætter, tilkald teknisk assistance. 

 

6.3 Liftens bevægelse 

Rummet under liften skal holdes fri for alle emner/objekter, der kan forhindre liftens bevægelse 

i nedadgående retning. I modsat fald kan liften ikke bevæges til det nederste niveau og derved 

ikke anvendes som kørestolslift. Under normale omstændigheder vil der ikke kunne komme 

emner/objekter under liften, da adgangen hertil er helt lukket. Hvis et emne/objekt alligevel 

forhindrer liftens bevægelse i nedadgående retning, vil klemsikringen blive aktiveret (se afsnit 

6.6). 

 

6.4 Overbelastning af liften 

For at undgå materiel skade i forbindelse med overbelastning (max. 400 kg jævnt fordelt på liften) 

er HDN liften udstyret med en overbelastningssikring, der ved overbelastning stopper liften. I 

tilfælde af overbelastning, kør da ned for at komme af. 

 

6.5 Personsikkerhed 

HDN liften er udstyret med forskellige sikkerhedsanordninger, der sikrer, at brugeren og andre 

personer ikke kommer til skade ved brug af liften. 

 

 

ADVARSEL! Selv om liften er udstyret med diverse sikkerhedsforanstaltninger, så 

brug aldrig HDN liften, hvis der opholder sig personer eller dyr i nærheden, så der 

kan opstå fare for klemning. Lad aldrig børn lege med eller på liften. 
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6.6 Klemsikring  

HDN liften er monteret med sikkerhedsskør-

ter på alle åbne sider for at sikre personer 

imod klemning. Disse skørter må ikke afmon-

teres, da der herved kan opstå personskade. 

 

 

BEMÆRK:  

Skørterne virker også som afkørselssikring, 

dvs. når liften kører op, vil skørterne først 

køre 100mm op, inden liften begynder at be-

væge sig. 

 

 

 
 

 

6.7 Undgå personskade 

For at undgå personskade er det IKKE tilladt at anvende HDN liften, når nogen eller noget er i 

fare for at komme til skade ved klemning, klipning, fald, snublen eller lignende.   

Det er vigtigt, at brugeren/operatøren sikrer sig, at liftens bevægelse kan ske uden at bringe 

nogen eller noget i fare. 

Vær ekstra opmærksom, når der er mindre børn, ældre mennesker eller handikappede på eller 

nær liften, da disse grupper ikke altid kan forventes at kunne forudse de mulige konsekvenser af 

liftens bevægelser. Prøv aldrig at laste mere på liften, end der angives på lastskiltets maksimale 

last (400 kg). 

 

 

6.8 Afkørselssikring 

Før liften køres op, vil sikkerhedsskørterne hæves og låse, inden liften begynder at køre. 

Sikkerhedsskørterne virker nu som afkørselssikring. 

Når liften køres ned, vil sikkerhedsskørterne automatisk køre ned i liften, og herefter kan liften 

forlades. 

 

   
Plant gulv,  

klar til på-/afkørsel 
Sikkerhedsskørter kørt op 

Lift kørt op,  

klar til på-/afkørsel 

 

  

Klemnings- og 

afkørselssikringsplader 
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6.9 Automatisk dør 

Hvis liften er leveret med automatisk dør (ekstraudstyr), vil denne lukke, før liften begynder at 

bevæge sig. Døren vil altid være lukket, når liften er væk fra nederste niveau. 

 

  
Nederste niveau Øverste niveau 

 

 

6.10 Oplåsning af dør i nødstilfælde 

I nødstilfælde/nedbrud: Afmonter glasset.  

 

 

6.11 Håndtering 

Liften bliver normalt leveret af din forhandler, som også sørger for installationen. Forsøg ikke at 

flytte liften med håndkraft, da det kan medføre personskader. Produktet skal flyttes og håndteres 

med dertil indrettet løftemateriel (palleløfter, rulleplade eller lign.). 

 

Liften må ikke udsættes for kraftige stød/bump, da det kan gå ud over funktionaliteten. 

 

Den tilhørende fjernbetjening (ekstraudstyr) skal opbevares tørt og må ikke udsættes for kraftige 

slag. Rengøring må kun foretages med en hårdt opvredet klud. Brug aldrig højtryksrenser eller 

vandslange til at spule liften, da det kan medføre defekt i produktet.  
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7. Funktionsbeskrivelse 

Liften er en såkaldt ”dødemandsbetjent” lift, dvs. at trykknapperne skal holdes inde under hele 

kørslen.  

 

Liften er enkel at betjene: Brugeren tilkalder liften med en af trykknapperne på væggen, eller 

med den tilhørende fjernbetjening (ekstraudstyr). Når brugeren er på liften, betjenes den fra 

panelet ved liften, hvor der vælges transport til øverste eller til nederste niveau. 

 

 

 

8. Montage  

Installation af liften er foretaget af en autoriseret* servicetekniker. Forsøg ikke at flytte eller 

afinstallere HDN liften eller evt. at reparere den. Dette SKAL foretages af en autoriseret 

servicetekniker. 

 

Ved forkert montage kan der opstå en øget sikkerhedsrisiko for brugerne. Liftup fraskriver sig 

ethvert ansvar, såfremt montage og installation ikke er udført af en autoriseret servicetekniker. 

 

For yderligere information eller materiale vedr. montage kontakt din forhandler: 

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

 

* Har gennemgået Liftups produkt- og servicekursus. 

 

 

I Danmark har Arbejdstilsynet med virkning fra 30. juni 2016 indført nye regler for 

ejere/brugere af elevatorer, liftprodukter mv. (AT BEK 461 af 23. maj 2016). Dette 

har betydning for antallet af forebyggende vedligeholdelses-eftersyn og for lovpligtig 

opstillingskontrol af produktet. For at kvalitetssikre disse eftersyn har Liftup udviklet 

og implementeret en online servicelog, som er tilgængelig på alle vores produkter. 

Alle eftersyn og kontroller skal fremadrettet registreres i denne log (læs mere om 

udstyrets online servicelog i afsnit 17). 

 

 

 

9. Opstart 

HDN liftens styreenhed skal altid være tilkoblet en 230V stikkontakt og være tændt. Normalt 

er liften altid i ”standby mode”, dvs. den er klar til brug, så snart der bliver trykket på en af 

betjeningstasterne. 

 

  

https://www.liftup.dk/da/forhandlere/
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10. Betjening 

10.1 Den daglige anvendelse 

HDN liften betjenes ved hjælp af de to betjeningspaneler hhv. ovenfor og nedenfor liften, et 

trykpanel placeret ved liften  eller via fjernbetjeningen (ekstraudstyr). Fjernbetjeningen erstatter 

eller supplerer de fastmonterede trykknappaneler. 

 

  
Tilkald lift - hhv. op eller ned Fjernbetjening (ekstraudstyr) 

 

10.2 Betjening af HDN liften fra ØVERSTE niveau 

 

HDN liften kaldes til ØVERSTE niveau ved at 

trykke på piletasten ().Trykknappen holdes 

inde, til liften er nået helt op, da liften stopper 

automatisk, når trykknappen slippes.  

Liften vil først løfte sikkerhedsskørterne op, 

hvorefter den bevæger sig op til øverste niveau. 

Liften standser automatisk, når den når det 

øverste niveau.  

Herefter kan man køre ind på liften. 

HDN liften klar til brug på øverste niveau  

 

10.3 Betjening af HDN liften fra NEDERSTE niveau 

 

HDN liften kaldes til NEDERSTE niveau ved at 

trykke på piletasten (). Trykknappen holdes 

inde, til liften er nået helt ned, da liften stopper 

automatisk, når trykknappen slippes.  

Når nederste niveau er nået, fortsætter sikker-

hedsskørterne med at køre ned i liften. Når 

sikkerhedsskørterne er helt nede og plan med 

gulv, standser liften automatisk.  

Herefter kan man køre ind på liften. 

HDN liften klar til brug på nederste niveau  
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10.4 Betjening af HDN liften, når brugeren er på liften 

Betjening af HDN liften som kørestolslift sker ved hjælp af piletasterne (/) eller fjern-

betjeningen (ekstraudstyr). 

 

- For at køre liften op trykkes på piletasten (), og den holdes inde, indtil liften standser.  

- For at køre liften ned trykkes på piletasten (), og den holdes inde, indtil liften standser 

og sikkerhedsskørterne er kørt helt i bund.  

 

 

 

 

11. Drift 

Under normale driftsforhold skal liften altid være tilsluttet 230V. Liften står i standby-tilstand, 

når den ikke er i brug, og vil altid være klar til brug når det ønskes. 

 

 

VIGTIGT! Hvis du observerer, at liften ikke kører som forventet eller stopper igen 

efter få centimeter, kan der være opstået tekniske problemer, der kræver udbedring 

af teknisk kyndigt personale. Kontakt din forhandler for yderligere hjælp. 
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12. Vedligeholdelse 

12.1 Rengøring 

Rengøring foretages ved aftørring med en klud, hårdt opvredet i vand tilsat mildt rengørings-

middel. 

 

 

VIGTIGT! Der må IKKE anvendes højtryksrenser eller spules på liften med vand-

slange. Der må ikke anvendes aggressive rengøringsmidler eller lignende på liften og 

ej heller salt eller sand på liften i forbindelse med vintervedligehold. 

 

12.2 Mekanisk vedligehold 

Den mekaniske vedligeholdelse af liften skal normalt kun foretages i forbindelse med de regel-

mæssige serviceeftersyn, som skal foretages af en autoriseret servicetekniker flere gange om 

året afhængig af, om liften står inde eller ude, jf. afsnit 15. 

Skulle der opstå utilsigtede fejl eller mislyde, kontakt straks din forhandler for at få udbedret 

fejlen. 

 

12.3 Fjernbetjening  

I fjernbetjeningshåndsættet (ekstraudstyr) er der monteret 1 stk. CR2032 batteri. 

 

 
For at sikre en stabil funktion skal batteriet skiftes hvert 2. år. 

 
PAS PÅ ikke at sluge knapcellebatteriet. 

 

Hold batterier utilgængelige for små børn. Hvis et barn sluger et batteri, skal man 

straks kontakte en læge. 

 

Bortskaf ikke batterier sammen med usorteret husholdningsaffald. Ved bortskaffelse 

skal lokale bestemmelser og forskrifter overholdes. 

 

 

Skift af batteri i en håndholdt fjernbetjening: 

 

• Løsn skruen (Torx TX 6) bag på fjernbetjeningen 

• Fjern bagpanelet 

• Udskift batteriet 

• Monter bagpanelet igen og test fjernbetjeningen 

 

 

 



BRUGERMANUAL – HDN – DA VERSION 02.01 

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

 

16 

13. Parring af sender og modtager 

13.1 Fjernbetjening og modtager 2.4 GHz 

Sender og modtager skal altid parres for at virke. Dette gøres normalt fra fabrikken eller af en 

autoriseret* servicetekniker. Modtageren vil ikke reagere på en sender, uden at den er parret 

med modtageren. En modtager kan parres med op til 20 sendere. En sender kan parres med 

flere modtagere, hvis det ønskes. 

 

*Har gennemgået produkt- og servicekursus hos Liftup 

 

Sådan parres en sender og en modtager: 

 

1. For at få adgang til modtageren (107500) 

løftes toppen af liften (kun en servicetekni-

ker kan få adgang hertil). Herefter afmon-

teres låget på modtagerboksen ved at løs-

ne de 4 skruer. 

  

2. Tryk kort på ’Connect’ (1). Når kontrol-

lampen begynder at blinke langsomt, er 

modtageren i installationstilstand i 2 min. 

 
3. Tryk på ’pil op’ (↑) og ’pil ned’ (↓) på fjern-

betjeningen samtidig og hold dem nede i ca. 

5 sekunder, indtil kontrollampen på fjern-

betjeningen begynder at blinke langsomt. 

Fjernbetjeningen er nu i installations-

tilstand i 2 min. Det skal være et gult blink, 

hvis det er et rødt blink, er det en 868 MHz 

model, der ikke passer til modtageren.  

Alternativt: 

Tryk på ’Connect’ (S4), hvis fjernbetjenin-

gen er åben. 

 

4. Når kontrollampen på fjernbetjeningen 

holder op med at blinke, er den parret med 

liften. 

 

5. Test systemet for at sikre, at parringen er udført korrekt; hvis ikke, gentag 1-3 ovenfor. 

Gentag fra trin 2 ovenfor, hvis der skal parres flere fjernbetjeninger. 
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For at nulstille en fjernbetjening, så den ikke længere er parret, skal nedenstående punkter følges: 

 

Sådan nulstilles senderen 

1. Tryk på OP (↑) og NED (↓) tasterne samtidig i ca. 5 sekunder, indtil kontroldioden i fjern-

betjeningen begynder at blinke langsomt.  

2. Fjernbetjeningen er nu i installeringsmode i 2 min. Inden for de 2 min. skal følgende sekvens 

udføres: 

Tryk på: OP(↑), OP(↑), NED(↓), NED(↓), OP(↑), NED(↓), OP(↑), NED(↓) 

 

Hvis sekvensen er udført korrekt, blinker LED'en hurtigt 10 gange. 

 

 

 

Alternativt: 

Tryk på ’Reset’ (S5), hvis fjernbetjeningen er 

åben. 

 

 
 

Test systemet for at sikre at nulstillingen er gennemført korrekt, og fjernbetjeningen ikke 

længere er parret. Hvis ikke, gentages punkt 1-3 ovenfor. 

 

Sådan nulstilles modtageren: 

1. Tryk på ’Connect’ (1) på modtageren i 

mere end 10 sekunder. 

2. Når kontrollampen begynder at blinke hur-

tigt 10 gange, er modtageren nulstillet. 
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13.2 Trådløs kaldestation og modtager 2.4 GHz 

Senderen og modtageren skal altid parres for at virke. Dette gøres normalt fra fabrikken eller af 

en autoriseret* servicetekniker. Modtageren reagerer ikke på en sender, som den ikke er parret 

med.  

 

En modtager kan parres med op til 20 sendere. En sender kan sammenkobles med flere modta-

gere, hvis det er nødvendigt. 

 

*Har gennemgået produkt- og servicekursus hos Liftup 

 

Sådan parres sender og modtager: 

 

1. For at få adgang til modtageren (107500) 

løftes toppen af liften (kun en service-

tekniker kan få adgang hertil). Herefter af-

monteres låget på modtagerboksen ved at 

løsne de 4 skruer. 

  

2. Tryk kort på ’Connect’ (1). Når kontrol-

lampen begynder at blinke langsomt, er 

modtageren i installationstilstand i 2 min. 

 

3. For at få adgang til print med sender løsnes 

2 Torx skruer, og top cover trækkes ned 

for at få det adskilt fra modpart. 

 

4. Sender print kan nu ses, og der skal trykkes 

kortvarigt på S4 for at parre den med mod-

tager (skal gøres indenfor 2 min.). 

   

 

5. Test systemet for at sikre, at parringen er udført korrekt; hvis ikke, gentag punkt 1-4. 

6. Hvis der skal parres flere fjernbetjeninger med modtageren, gentag fra trin 2 ovenfor. 
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For at nulstille en kaldestation, så den ikke længere er parret med liften, skal nedenstående 

punkter følges: 

 

Sådan nulstilles senderen: 

1. Tryk på S4 på senderen i mere end 10 sekunder. 

2. Når LED lysdioden begynder at blinke hurtigt, er senderen nulstillet. 

 

Sådan nulstilles modtageren: 

1. Tryk på S4 på modtageren i mere end 10 sekunder (se billeder i afsnit 13.1) 

2. Når LED lysdioden begynder at blinke hurtigt, er modtageren nulstillet  
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14. Installation og overdragelse 

Skemaet skal udfyldes i forbindelse med installation. 
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15. Vedligeholdelsestjekliste 

Ud over den almene vedligeholdelse som beskrevet i afsnit 12 anbefaler vi som fabrikant, at der 

foretages rutinemæssige eftersyn mindst hvert halve år af en autoriseret* servicetekniker. For-

handleren, som du har købt produktet af, vil tilbyde denne service, men ønsker du at anvende 

en anden serviceudbyder, er det ejeren af liften, der har ansvaret for, at den valgte service-

teknikker er uddannet i det pågældende produkt.  

(Se evt. https://www.liftup.dk/da/forhandlere/). 

 

Det er af sikkerhedsmæssige årsager meget vigtigt, at disse eftersyn overholdes, da manglende 

eller forkert udførte eftersyn kan medføre personskade. Derudover skal der foretages en 

regelmæssig, lovpligtig inspektion af liften, da den er godkendt til transport af mennesker. Det 

er ejerens ansvar og forpligtelse at sikre at dette overholdes. 

 

 

VIGTIGT!  

Før der må foretages eftersyn på/under liften, SKAL liften demonteres fra styringen 

for at sikre mod utilsigtet kørsel. Det er serviceteknikerens ansvar at sikre denne 

demontering, inden service påbegyndes.  

OBS: Det er ikke tilstrækkeligt at afbryde 230V forsyningen, da systemet er forsynet 

med batteri-backup. 

 

*Har gennemgået produkt- og servicekursus hos Liftup 

 

Anbefaling vedr. antal eftersyn pr. år: 

 

 Udendørs Indendørs  

Privat 2 1 

Offentlig 4 2 

(Afhængig af pågældende lands lovgivning) 

 

  

https://www.liftup.dk/da/forhandlere/
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Nedenstående vedligeholdelsestjekliste skal udfyldes ved hvert eftersyn (eksempel). 
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16. Service logbog 

Skemaet skal udfyldes efter hvert eftersyn (eksempel). 
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17. Online servicelog (kun visse lande) 

Ved hjælp af en smartphone, tablet el.lign. kan QR-koden scannes. QR-koden findes typisk, men 

ikke nødvendigvis, monteret indvendig på skørterne.  

 

 

 

 
 

I afsnit 3 er der indsat CE-mærkat med denne specifikke lifts serienr. samt QR-kode med direkte 

adgang til liftens online servicelog. Når QR-koden scannes, kommer man direkte ind i liftens 

online servicelog, og der oprettes en ny log. Felterne udfyldes og servicetekniker/montør/kon-

trolmyndighed kvitterer i loggen elektronisk efter hvert besøg. 
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18. Reservedele og tilbehør 

 

VIGTIGT! Det er vigtigt, at der altid anvendes originale reservedele. Udskiftning af 

dele må kun foretages af faguddannet servicetekniker*. Anvendes der uoriginale 

reservedele, kan fabriksgarantien bortfalde. Endvidere kan produktets sikkerhed 

forringes, og der kan dermed opstå personfare. 

 

* Har gennemgået Liftups produkt- og servicekursus. 

 

For yderligere information om reservedele og service henvises til vores forhandlere: 

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

 

 

 

19. Nedtagning 

For at sikre korrekt nedtagning af liften for evt. genbrug ved anden installation, anbefales det at 

bruge en autoriseret servicetekniker. Kontakt din forhandler for hjælp til nedtagning. 

 

Vær opmærksom på at der kan opstå klemningsfare, når HDN liften frigøres fra bygningen og 

saks-enheden løftes manuelt.    

 

 

 

20. Bortskaffelse 

Det er ejerens pligt at bortskaffe produktet i henhold til de til enhver tid gældende regler. Vær 

specielt opmærksom på, at der er monteret batterier i styreenheden og fjernbetjeningen, som 

skal bortskaffes separat. 

 

OBS: Smid ikke batterier i skraldespanden. Når du bortskaffer batterier, skal lokale bestem-

melser og forskrifter overholdes. 

 

Kontakt evt. din forhandler for hjælp til bortskaffelse. 

 

 

 

21. Reklamationsret 

Reklamationsretten dækker i henhold til de til enhver tid gældende regler vedrørende reklama-

tionsret. 

 

Liftup tilbyder fuld reklamationsret på reservedele i to år, forudsat produktet er registreret hos 

Liftup (http://lpr.liftup.dk/):  

 

https://www.liftup.dk/da/forhandlere/
http://lpr.liftup.dk/
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Se mere herom i vores salgs- og leveringsbetingelser, som kan findes på vores hjemme-

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

 

OBS:  

Reklamationsretten kan bortfalde, hvis de foreskrevne serviceeftersyn ikke overholdes. 

 

Såfremt de foreskrevne serviceeftersyn ikke overholdes, kan det få alvorlige konsekvenser for 

produktets sikkerhed. Det er kundens ansvar, at produktet til enhver tid overholder de fore-

skrevne serviceeftersyn, jævnfør AT Bekendtgørelse 461 af 23. maj 2016, Bilag 2 og 3 samt AT 

Bekendtgørelse 1109 § 14. 

 

God fornøjelse med din nye HDN lift! 

 

Med venlig hilsen 

Liftup A/S  

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