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1. Johdanto 

 

 

Onnittelut uuden tasonostimen hankinnasta. Tämä on uuden HDN-nostimenne alkuperäinen 

käyttöohje. 

 

 
On tärkeää tutustua näihin ohjeisiin ennen nostimen käyttöönottoa. 

 

Turvallisuussyistä laitteen kokoamisen ja asennuksen suorittaa AINA Liftupin valtuuttama 

asentaja. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vaaratilanteita. 

 

HDN-tasonostin on innovatiivinen nostin pyörätuolin käyttäjille. Ratkaisu mahdollistaa tyylikkään 

muotoilun yhdistämisen kestävään rakenteeseen, joka voidaan sovittaa nostimen ympäristöön. 

Nostin säästää tilaa eikä vaadi paikkaa pitkille luiskille tai vastaaville ratkaisuille. Lattiaa nostetaan 

ja lasketaan helposti ja tyylikkäästi, mikä mahdollistaa pyörätuolin käyttäjien ja muiden 

liikuntaesteisten henkilöiden kulkemisen kahden tason välillä.  

 

Nostimen käyttö on yksinkertaista seinälle asennetusta ohjauspaneelista tai tyylikkään kauko-

ohjaimen avulla.   

 

Tässä käyttöohjeessa ”HDN-nostotasosta” puhutaan ”nostimena”. 
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2. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 

 

 

Valmistaja:  Liftup A/S 

Osoite:  Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Tanska 

Puhelin:  +45 9686 3020 

 

vakuuttaa täten, että: 

 

Laite:  HDN-tasonostin 
  Piilotettava ja taitettava tasonostin pyörätuolin käyttäjille ja 

muille liikuntaesteisille henkilöille 

 

Vuosi:  2012 

 

vastaa konedirektiivissä (direktiivi 2006/42/EY koneista) määriteltyjä turvallisuus- 

ja terveysvaatimuksia. 

 

Laite vastaa lisäksi seuraavia direktiivejä:  

 

EMC-direktiivi:    2014/30/EU 

ROHS-direktiivi:      2011/65/EU 

Radiolaitedirektiivi (RED) 2014/53/EU  

 

Arvioinnissa on käytetty muun muassa olennaisia osia seuraavista: 

 

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

mobility 

DS/EN 60204-1   Koneturvallisuus – Laitteiden sähköinen ohjaaminen.  

DS/EN 13849-1 ja -2   Ohjausjärjestelmien turvallisuuteen liittyvät osat 

 

ja vastaa EMC-direktiiviä 2004/108/EY, annettu 15. joulukuuta 2004 sähkömagneettista 

yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä. 

 

 

Toimitusjohtaja  Søren Elisiussen 

Titteli  Nimi 

   

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

Paikka 

   

1. februar 2021   

Päivämäärä  Allekirjoitus 
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3. Tehtaan hyväksyntätesti (FAT) 
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4. Käyttötarkoitus 

HDN-nostin on tarkoitettu ainoastaan pyörätuolin käyttäjille ja muille liikuntaesteisille 

henkilöille. Enimmäiskuorma on 400 kg tasaisesti jakautuneena nostotasolle (enint. 2 henkilöä). 

Enimmäiskuorma lukee myös reunojen sisäpuolelle kiinnitetyssä CE-merkinnässä. 

 

 
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen nostimen käyttöä 

 

TÄRKEÄÄ! Nostinta EI saa käyttää tavarakuljetuksiin, kuten kuormalavojen tai 

muiden raskaiden tavarakuormien nostamiseen. 

 

Nostimen omistajan on huollettava nostinta Huolto-oppaan mukaan (katso kohta 

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..) 

 

Älä hävitä akkuja tai sähkö- tai elektroniikkalaitteita sekajätteen mukana. Noudata 

tämän laitteen hävittämisessä paikallisia ohjeita ja määräyksiä. 

 

Enimmäiskuorma on 400 kg tasaisesti jakautuneena 

nostotasolle (enint. 2 henkilöä) 

 

Jos nostin on julkisessa käytössä, omistajan vastuulla on varmistaa, että tarkistukset suoritetaan 

lain vaatimalla tavalla oikein väliajoin ja että tarvittavista turvalaitteista on huolehdittu. 
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5. Tekniset tiedot 

 

 
 

 

Tiedot: 

 

Sähkövirta: 230V/50 Hz / min. 10A 

Nostotason koko: 1 400 x 900 / 1 000 / 1 100 mm 

Paino: n.  110 kg 

Tason alle tarvittavan  

asennustilan korkeus: 350 mm 

Nostokorkeus:  0–500 mm 

Nostokapasiteetti:   400 kg 

Nostonopeus:  20 mm/s 

Melutaso: < 70 dB 

Hyväksyntä: Konedirektiivi 2006/42/EY 

Käyttöjakso: 2 min./18 min. 

Ympäristön lämpötila: -25 °C – +65 °C 

Paras toimintalämpötila:  +5 °C – +40 °C 
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6. Turvallisuusohjeet 

6.1 Asennus ja kunnossapito 

Älkää yrittäkö itse asentaa tai huoltaa HDN-tasonostinta. VAIN valtuutetut* asentajat saavat 

tehdä asennuksia ja huoltoja. Henkilövahinkojen estämiseksi ÄLKÄÄ poistako suoja- tai 

turvalevyjä. 

 

*On osallistunut Liftupin tuote- ja huoltokoulutukseen. 

 

6.2 HDN-tasonostimen tahaton liike 

Jos HDN-tasonostimen käytön aikana ilmenee toimintoja tai liikkeitä, joita ei ole kuvattu tässä 

käyttöohjeessa, pysäyttäkää laite ja ottakaa yhteyttä tekniseen tukeen. 

Jos HDN-nostin ei liiku tasaisesti, siinä saattaa olla mekaaninen vika, jolloin on otettava yhteyttä 

tekniseen tukeen. 

Jos nostin ei pysähdy ylhäällä ja alhaalla lattiatasolle, laite on mahdollisesti kalibroitava. Tämä 

tehdään ajamalla alusta alas lattiatasolle ja pitämällä alas-painiketta painettuna noin 5 sekuntia. 

Jos ongelma jatkuu, ottakaa yhteyttä tekniseen tukeen. 

 

6.3 Nostimen liike 

Tasonostimen alusta on pidettävä puhtaana kaikista esineistä, jotka haittaavat tasonostimen 

alaspäin suuntautuvaa liikettä. Muutoin nostinta ei voi liikuttaa alatasolle eikä siten käyttää 

pyörätuolinostimena. Normaaliolosuhteissa nostimen alle ei päädy esineitä, koska pääsy sinne on 

suljettu. 

Jos jokin aine/esine estää laitteen liikkumisen alaspäin, puristumissuoja aktivoituu (ks. kohta Fejl! 

Henvisningskilde ikke fundet.). 

 

6.4 Nostimen ylikuorma 

Ylikuormitukseen (enintään 400 kg tasaisesti jakautuneena) liittyvien aineellisten vahinkojen 

välttämiseksi nostin on varustettu ylikuormasuojalla, joka ylikuormitustilanteessa pysäyttää 

nostimen ja antaa äänimerkin. Ylikuormitustilanteessa nostin ajetaan ala-asentoon ja poistutaan 

siitä. 

 

6.5 Henkilöturvallisuus 

HDN-tasonostimessa on lukuisia turvaominaisuuksia, jotka varmistavat sen, etteivät käyttäjät ja 

muut henkilöt joudu loukkaantumisvaaraan nostinta käytettäessä. 

 

 

VAROITUS! Vaikka nostimessa on monia turvaominaisuuksia, älä käytä sitä, jos 

ihminen tai eläin on laitteen lähellä ja vaarassa joutua puristuksiin. 

Älä anna lasten leikkiä nostimella. 
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6.6 Puristumissuoja  

HDN-nostimessa on turvareunat kaikilla 

avoimilla sivuilla, mikä estää henkilöiden 

jäämisen puristuksiin. Näitä reunoja ei saa 

poistaa, koska muutoin on olemassa 

henkilövahinkojen vaara. 

 

 

HUOMAA,  

että reunat vaikuttavat myös nostimesta 

poistumiseen, eli nostimen noustessa ylös 

reunat nousevat ensin 100 mm ennen kuin 

nostin alkaa liikkua. 

          

 

 

 

6.7 Henkilövahinkojen ehkäisy 

Henkilövahinkojen välttämiseksi HDN-tasonostinta EI saa käyttää, jos joku on vaarassa 

loukkaantua jäämällä puristuksiin, leikkautumalla, putoamalla, kompastumalla tai muulla 

vastaavalla tavalla.   

On tärkeää, että käyttäjän on erittäin huolellinen ja varmistaa, että nostin pystyy liikkumaan ilman, 

että siitä aiheutuu vaaraa kenellekään. 

Erityistä valppautta vaaditaan, kun pienet lapset tai liikuntaesteiset henkilöt ovat nostotasolla tai 

sen läheisyydessä, koska he eivät aina osaa ennakoida nostimen liikkeitä.  

Älä yritä lastata nostimeen enempää kuormaa kuin kuormakilven enimmäismäärässä on annettu 

(400 kg). 

 

 

6.8 Poistumissuoja 

Kun nostin asetetaan ”nostin ylös” -asentoon, turvareunat nousevat ja lukittuvat ennen kuin 

nostin alkaa liikkua. Turvareunat toimivat näin poistumisen estävinä reunoina. 

Kun nostin ajetaan aivan alas, turvareunat laskeutuvat automaattisesti ja nostimesta voidaan 

tällöin poistua.. 

 

   
Tasainen lattia, valmis 

siirtymiseen/poistumiseen 
Turvareunat nostettuina 

Nostin ylhäällä, valmis 

siirtymiseen/poistumiseen 

 

Puristumisen ja 

poistumisen 

turvalevyt  
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6.9 Automaattinen ovi 

Jos nostin on toimitettu automaattisella ovella (lisävaruste), se lukkiutuu ennen nostimen 

liikkeelle lähtöä. Ovi on aina lukittu, kun nostin on pois alatasolta. 

 

  
Alataso Ylätaso 

 

 

6.10 Oven lukituksen avaaminen hätätilanteessa 

Hätätilanteessa/vikatilanteessa: Irrota lasi.  

 

 

6.11 Käsittely 

Jälleenmyyjä tavallisesti toimittaa ja asentaa tasonostimen. Älkää yrittäkö itse siirtää nostinta 

käsin, koska siinä on olemassa vakavien henkilövahinkojen vaara. Laitetta liikutellaan ja käsitellään 

tarkoitukseen soveltuvien nostinten avulla (kuormalavanostimet, siirtolevyt tai vastaavat). 

 

Tasonostinta ei saa altistaa voimakkaille iskuille/kolhuille, koska ne voivat haitata sen toimintaa. 

 

Laitteeseen liittyvä kauko-ohjain (lisävaruste) on säilytettävä kuivassa, eikä sitä saa altistaa koville 

iskuille (esimerkiksi heittelemällä sitä). Käytä puhdistukseen vain nihkeää liinaa. Nostimen 

huuhtomiseen ei tule käyttää painepesuria tai vesiletkua, koska ne voivat vahingoittaa tuotetta. 
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7. Toiminnallisuus 

Tasonostimessa on niin kutsuttu ”kuolleen miehen toiminto” eli sen painikkeita on painettava 

koko liikkeen ajan. 

 

Nostin toimii yksinkertaisesti siten, että käyttäjä kutsuu nostimen käyttämällä seinässä olevia 

painikkeita tai laitteeseen kuuluvalla kauko-ohjaimella (lisävaruste). Kun käyttäjä on nostimessa, 

sitä käytetään sisäpuolella olevasta paneelista, josta voi valita kuljetuksen joko ylä- tai alatasolle. 

 

 

 

 

8. Asennus  

Nostimen asentaa valtuutettu huoltoasentaja*. Nostinta ei saa yrittää itse siirtää, asentaa 

uudelleen tai korjata. VAIN valtuutetut asentajat saavat suorittaa näitä toimenpiteitä. 

Virheellisesti asennetussa laitteessa henkilövahinkojen vaara kasvaa. Liftup ei vastaa vahingoista, 

jotka ovat aiheutuneet muun kuin valtuutetun asentajan suorittamasta kokoonpanosta ja 

asennuksesta. 

 

Jos haluat lisätietoja asennuksesta tai siihen liittyviä materiaaleja, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi (ks. 

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

 

*On osallistunut Liftupin tuote- ja huoltokoulutukseen. 

 

 

Tanskassa Arbejdstilsynet on 30. kesäkuuta 2016 ottanut käyttöön uudet säännöt 

hissien, nostintuotteiden jne. omistajille/käyttäjille (AT BEK 461, 23. toukokuuta 

2016). Tällä on merkitystä tuotteen ennaltaehkäisevien huoltotarkistusten määrälle ja 

lakisääteisen asennuksen valvonnalle. Näiden tarkistusten laadun varmistamiseksi 

Liftup on kehittänyt ja ottanut käyttöön online-huoltolokin, joka on saatavana kaikille 

tuotteillemme. Kaikki tarkistukset ja valvonnat tulee edelleen rekisteröidä tähän lokiin 

(lue lisää laitteen online-huoltolokista kohdasta 16. 

 

 

 

9. Käyttöönotto 

Nostimen tulee olla aina kytkettynä 230 V:n verkkovirtaan ja olla päällä. Normaalioloissa nostin 

on aina stand-by-tilassa eli se on käyttövalmiina, kun käyttöpainikkeita painetaan. 

 

  

https://www.liftup.dk/en/distributors/
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10. Nostimen käyttö 

10.1 Päivittäinen käyttö 

HDN-tasonostinta käytetään kahden ohjauspaneelin avulla, jotka sijaitsevat nostimen ylä- ja 

alapuolella sekä hississä olevan käyttöpaneelin avulla tai kauko-ohjaimella (lisävaruste). Kauko-

ohjain korvaa kiinteästi asennetut käyttöpaneelit tai täydentää niitä.. 

 

  
Nostimen kutsuminen ylös tai alas Kauko-ohjain (lisävaruste) 

 

10.2 Nostimen käyttö YLÄTASOLTA 

 

HDN-nostin kutsutaan YLÄtasolle painamalla 

nuolipainiketta ().Painiketta painetaan, 

kunnes nostin on tullut ylös asti. Nostin 

pysähtyy automaattisesti, kun lopettaa 

painikkeen painamisen.  

Nostin nostaa ensin turvareunat ylös, minkä 

jälkeen nostin liikkuu ylätasolle. Nostin 

pysähtyy automaattisesti, kun se on ylätasolla.  

Sen jälkeen voi ajaa sisään nostimeen. 

HDN-nostin käyttövalmiina ylätasolla  

 

10.3 Nostimen käyttö ALATASOLLA 

 

HDN-nostin kutsutaan ALAtasolle painamalla 

nuolipainiketta (). Painiketta painetaan, 

kunnes nostin on tullut alas asti. Nostin 

pysähtyy automaattisesti, kun lopettaa 

painikkeen painamisen.  

Kun alataso on saavutettu, nostimen 

turvareunat laskeutuvat alas. Kun turvareunat 

ovat kokonaan alhaalla ja lattiatasolla, nostin 

pysähtyy automaattisesti.  

Sen jälkeen voi ajaa sisään nostimeen. 

HDN-nostin käyttövalmiina alatasolla  
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10.4 Nostimen käyttö nostimesta käsin 

HDN-nostimen käyttö pyörätuolinostimena tapahtuu (/) nuolipainikkeilla tai 

kaukosäätimellä (lisävaruste). 

 

- Kun halutaan liikuttaa nostinta ylöspäin, painetaan () nuolipainiketta ja pidetään sitä 

painettuna, kunnes nostin pysähtyy.  

- Kun halutaan liikuttaa nostinta alaspäin, painetaan () nuolipainiketta ja pidetään sitä 

painettuna, kunnes nostin pysähtyy ja turvareunat on laskettu kokonaan alas.  

 

 

 

 

11. Toiminta 

Normaaleissa käyttöolosuhteissa nostin tulee olla aina kytkettynä 230 V:n verkkovirtaan. Nostin 

on standby-tilassa, kun se ei ole käytössä ja on näin aina tarvittaessa käyttövalmiina. 

 

 

TÄRKEÄÄ! Jos huomaat, että tasonostin ei liiku normaalisti tai pysähtyy vain 

muutaman senttimetrin jälkeen, siinä saattaa olla teknisiä ongelmia, jotka vaativat 

huoltoasentajan käyntiä. Kysy lisätietoja laitteen toimittajalta. 
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12. Huolto 

12.1 Puhdistus 

Puhdista nostin nihkeällä liinalla, joka on kastettu mietoa puhdistusainetta sisältävään veteen. 

 

 

TÄRKEÄÄ! ÄLÄ käytä painepesuria tai huuhtele nostinta suoraan vesiletkulla. Älä 

käytä vahvoja puhdistusaineita tai vastaavia ja vältä suolan ja hiekan joutumista 

nostimeen talvikunnossapidon yhteydessä. 

 

12.2 Mekaaninen kunnossapito 

Nostimen mekaaninen huolto tulee normaalisti suorittaa aina säännöllisen huoltotarkastuksen 

yhteydessä. Valtuutetun huoltoasentajan tulee tarkastaa laite useamman kerran vuodessa 

riippuen siitä, käytetäänkö nostinta sisällä vai ulkona, ks. kappale 15. 

 

Jos laitteen toiminnassa ilmenee odottamattomia vikoja tai erikoisia ääniä, ottakaa yhteyttä 

jälleenmyyjäänne asian korjaamiseksi. 

 

12.3 Kauko-ohjain 

Kauko-ohjain (lisävaruste) toimii yhdellä CR2032-paristolla. 

 

 
Vakaan toiminnan varmistamiseksi paristo on vaihdettava 2 vuoden välein. 

 
ÄLÄ niele nappiparistoja. 

 

Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos lapsi nielee pariston, ota välittömästi 

yhteyttä lääkäriin. 

 

Älä hävitä paristoja lajittelemattomien kotitalousjätteiden mukana. Noudata 

hävittämisessä paikallisia määräyksiä. 

 

Vaihda paristo seuraavasti kädessä pidettävä kauko-

ohjain 

 

• Irrota kauko-ohjaimen takaosan ruuvi. 

• Irrota takapaneeli. 

• Vaihda paristo. 

• Laita takapaneeli takaisin paikalleen ja kokeile toimintaa. 

 



KÄYTTÖOHJE – HDN – FI VERSIO 02.01 

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

 

16 

13. Lähettimen ja vastaanottimen yhdistäminen 

13.1 Kauko-ohjain ja vastaanotin 2.4 GHz 

Lähetin ja vastaanotin tulee aina yhdistää ennen kuin ne toimivat. Tämä tehdään normaalisti 

tehtaalla tai valtuutetun huoltoteknikon* toimesta. Vastaanotin ei reagoi lähettimeen, ellei tätä 

ole yhdistetty vastaanottimeen. Yhteen vastaanottimeen voidaan yhdistää jopa 20 lähetintä. 

Lähetin voidaan haluttaessa yhdistää useaan vastaanottimeen. 

 

*On osallistunut Liftupin tuote- ja huoltokoulutukseen. 

 

Lähettimen ja vastaanottimen 

yhdistäminen: 

 

1. Vastaanottimeen (107500) pääsee käsiksi 

nostamalla nostimen yläosan (vain 

huoltoasentajalla on pääsy tähän). Sen 

jälkeen irrotetaan vastaanottajarasian kansi 

avaamalla 4 ruuvia.  

2. Paina lyhyesti ’Connect’ (1) 

vastaanottimessa. Kun merkkivalo alkaa 

vilkkua hitaasti, vastaanotin on nyt 

asennustilassa 2 minuuttia. 

 
3. Paina kauko-ohjaimen painikkeita ”nuoli 

ylös” (↑) ja ”nuoli alas” (↓) samanaikaisesti 

ja pidä niitä painettuna, kunnes kauko-

ohjaimen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti. 

Kauko-ohjain on nyt asennustilassa 2 

minuuttia. Merkkivalon pitäisi vilkkua 

keltaisena, ja jos se vilkkuu punaisena, 

kyseessä on 868 MHz:n malli, joka ei sovi 

vastaanottimeen. 
 

Vaihtoehtoisesti: 

Paina ’Connect’ (S4) -painiketta, jos kauko-

ohjain on auki.  

 

4. Kun kauko-ohjaimen merkkivalo ei enää 

vilku, kauko-ohjain on yhdistetty 

nostimeen. 

 

5. Testaa järjestelmää varmistaaksesi, että yhdistäminen on tehty oikein. Jos näin ei ole, toista 

yllä olevat kohdat 1–3. Toista vaiheet kohdasta 2, jos yhdistettävä on useita kauko-ohjaimia. 
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Kun halutaan nollata kauko-ohjain, joka ei ole enää yhdistettynä, tulee toimia seuraavasti: 

 

Lähettimen nollaus: 

1. Paina painikkeita YLÖS (↑) ja ALAS (↓) samanaikaisesti noin 5 sekuntia, kunnes kauko-

ohjaimen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.  

2. Kauko-ohjain on nyt asennustilassa 2 minuuttia. Näiden 2 minuutin aikana tulee suorittaa 

seuraavat vaiheet: 

Paina: YLÖS (↑), YLÖS (↑), ALAS (↓), ALAS (↓), YLÖS (↑), ALAS (↓), YLÖS (↑), ALAS (↓) 

 

Jos se onnistuu, LED-merkkivalot vilkkuvat nopeasti 10 kertaa. 

 

 

 

Vaihtoehtoisesti: 

Paina ’Reset’ (S5) -painiketta, jos kauko-ohjain 

on auki. 

 

 
 

Testaa järjestelmää varmistaaksesi, että nollaus on tehty oikein eikä kauko-ohjain ole enää 

yhdistettynä. Jos näin ei ole, toista kohdat 1–3. 

 

Vastaanottimen nollaus: 

1. Paina S4-painiketta vastaanottimessa yli 10 

sekunnin ajan. 

2. Kun merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti 10 

kertaa, vastaanotin on nollattu. 
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13.2 Langaton kutsuasema ja vastaanotin 2.4 GHz  

Lähetin ja vastaanotin on aina yhdistettävä, jotta ne toimivat. Tämä tehdään normaalisti tehtaalla 

tai valtuutetun huoltoteknikon* toimesta. Vastaanotin ei reagoi lähettämiseen, jonka kanssa sitä 

ei ole yhdistetty.  

Yhteen vastaanottimeen voidaan yhdistää jopa 20 lähetintä. Yksi lähetin voidaan tarvittaessa 

yhdistää useampaan vastaanottimeen. 

 

*On osallistunut Liftupin tuote- ja huoltokoulutukseen. 

 

Lähettimen ja vastaanottimen 

yhdistäminen: 

 

1. Vastaanottimeen (107500) pääsee käsiksi 

nostamalla nostimen yläosan (vain 

huoltoasentajalla on pääsy tähän). Sen 

jälkeen irrotetaan vastaanottajarasian kansi 

avaamalla 4 ruuvia.  

2. Paina lyhyesti ’Connect’ (1) 

vastaanottimessa. Kun merkkivalo alkaa 

vilkkua hitaasti, vastaanotin on nyt 

asennustilassa 2 minuuttia. 

 

3. Lähetinpiirilevyyn pääsee käsiksi, kun 

irrottaa 2 torx-ruuvia ja vetää kantta 

alaspäin, jolloin se irtoaa vastakappaleesta. 

 

4. Nyt lähetinpiirilevy on näkyvillä. Paina 

lyhyesti S4-painiketta parittaaksesi levyn 

vastaanottimen kanssa (se tulee tehdä 2 

minuutin sisällä). 

    

5. Testaa järjestelmää varmistaaksesi, että yhdistäminen on suoritettu oikein. Jos näin ei ole, 

toista kohdat 1–4. 

6. Jos vastaanottimeen pitää yhdistää monta kauko-ohjainta, toista vaiheet kohdasta 2 alkaen. 
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Kun halutaan nollata kutsuasema, jotta se ei enää ole yhdistettynä nostimeen, tulee toimia 

seuraavasti: 

 

Lähettimen nollaus: 

1. Paina lähettimen S4-painiketta yli 10 sekunnin ajan. 

2. Kun LED-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti, lähetin on nollattu. 

 

Vastaanottimen nollaus: 

1. Paina vastaanottimen S4-painiketta yli 10 sekunnin ajan (katso kuvat kohdasta 13.1). 

2. Kun LED-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti, vastaanotin on nollattu.  
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14. Asennus ja luovutus 

Lomake täytetään asennuksen yhteydessä. 
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15. Huollon tarkistuslista 

Kohdassa 12 kuvatun yleisen kunnossapidon lisäksi suosittelemme valmistajana, että 

rutiinitarkastukset hoidetaan 6 kuukauden välein valtuutetun huoltoasentajan* toimesta. 

Jälleenmyyjä, jolta olet ostanut tuotteen, tarjoaa tämän palvelun, mutta jos haluat käyttää toista 

palveluntarjoajaa, nostimen omistaja on vastuussa siitä, että kyseinen huoltoasentaja on 

valtuutettu huoltamaan kyseistä tuotetta.  

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

 

Turvallisuussyistä on erittäin tärkeää, että nämä tarkastukset suoritetaan, koska tarkastusten 

jättäminen väliin tai suorittaminen vaillinaisesti voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Sen lisäksi on 

suoritettava säännöllinen, lakisääteinen tarkistus nostimelle, koska se on hyväksytty ihmisten 

kuljettamiseen. Omistajan vastuu ja velvollisuus on varmistaa, että tätä noudatetaan. 

 

 

TÄRKEÄÄ! Hätäpysäytyspainikkeen on oltava aktivoituna ennen nostimen 

huoltamista. Näin estetään sen tahaton liikkuminen. Huoltomiehen vastuulla on 

varmistaa, että hätäpysäytyspainiketta on painettu ennen tarkistuksen aloittamista. 

HUOM! Laitteen kytkeminen pois 230 V:n verkkovirrasta ei riitä, koska 

järjestelmässä on akkuvarmennus. 

 

*On osallistunut Liftupin tuote- ja huoltokoulutukseen. 

 

Suositeltava tarkistuskertojen määrä vuodessa: 

 

 Ulkona Sisällä  

Yksityinen 2 1 

Julkinen 4 2 

(Voimassa olevan lainsäädännön mukaan) 

 

  

https://www.liftup.dk/en/distributors/
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Alla oleva huollon tarkistuslista täytetään aina tarkistuksen yhteydessä (esimerkki). 
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16. Huoltokirja 

Lomake (kuten alla oleva esimerkki) täytetään jokaisen huollon yhteydessä. 
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17. Online-huoltoloki (koskee vain tiettyjä maita) 

QR-koodi voidaan skannata älypuhelimella, tabletilla tai vastaavalla. Yleensä, mutta ei välttämättä, 

QR-koodi on kiinnitetty reunojen sisäpuolelle. 

 

 

 

 
 

Kohdassa 3 on CE-merkki, jossa on tämän kyseisen nostimen sarjanumero sekä QR-koodi, jolla 

pääsee suoraan nostimen online-huoltolokiin. Kun QR-koodi skannataan, päästään suoraan 

nostimen online-huoltolokiin, ja sinne luodaan uusi loki. Kentät täytetään ja 

huoltoteknikko/asentaja/valvontaviranomainen kuittaa lokin sähköisesti kunkin käynnin jälkeen. 
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18. Varaosat ja lisävarusteet 

 

 

TÄRKEÄÄ! On tärkeää käyttää vain alkuperäisiä varaosia. Osien vaihdon saa 

suorittaa vain valtuutettu huoltoasentaja*. Ei-alkuperäisten varaosien käyttäminen voi 

aiheuttaa takuun raukeamisen. Lisäksi tuotteen turvallisuus voi heikentyä, mikä voi 

aiheuttaa henkilövahinkoja. 

 

*On osallistunut Liftupin tuote- ja huoltokoulutukseen. 

 

Lisätietoja varaosista ja huollosta saat jälleenmyyjiltämme: https://www.liftup.dk/en/distributors/. 

 

 

 

19. Purkaminen 

Jotta laite voidaan turvallisesti purkaa ja siirtää uuteen asennuskohteeseen, on syytä kutsua 

valtuutettu huoltoasentaja paikalle. Voit pyytää tarvittaessa jälleenmyyjältä apua purkamiseen 

liittyvissä asioissa. 

 

Huomaa, että on olemassa puristumisvaara, kun HDN-nostin irrotetaan rakennuksesta ja 

saksiyksikköä nostetaan manuaalisesti.    

 

 

 

20. Hävittäminen 

Laitteen omistaja vastaa tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä kulloinkin voimassa olevien 

määräysten mukaisesti. Huomaathan erityisesti, että ohjausyksikössä on akut, jotka pitää hävittää 

erikseen. 

 

OBS: Älä hävitä akkuja sekajätteen mukana. Noudata akkujen hävittämisessä paikallisia 

määräyksiä. 

 

Voit ottaa jälleenmyyjääsi yhteyttä hävittämiseen liittyvissä asioissa. 

 

 

 

21. Reklamaatio-oikeus 

Reklamaatio-oikeus on kulloinkin voimassa olevien säännösten mukainen. 

 

Liftup tarjoaa varaosille kahden vuoden täyden reklamaatio-oikeuden edellyttäen, että tuote on 

rekisteröity Liftupille (http://lpr.liftup.dk/). 

 

https://www.liftup.dk/en/distributors/
http://lpr.liftup.dk/
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Lue lisää myynti- ja toimitusehdoistamme, jotka löytävät kotisivultamme: 

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

 

HUOM!  

Reklamaatio-oikeus on voimassa vain, jos aiemmin kuvatut huoltotarkastukset on tehty. 

 

Sillä saattaa olla vakavia vaikutuksia tuotteen turvallisuuteen, jos aiemmin kuvattuja 

huoltotarkastuksia ei suoriteta. Asiakkaan vastuulla on, että tuotteelle tehdään aina määrätyt 

huoltotarkistukset, ks. AT Bekendtgørelse 461, 23. toukokuuta 2016, Liite 2 ja 3 sekä AT 

Bekendtgørelse 1109 § 14. 

 

Mukavia hetkiä uuden HDN-nostimen kanssa! 

 

Liftup A/S  

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