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1. Voorwoord 

 

Proficiat met uw aankoop van uw nieuwe rolstoellift. Dit is een originele gebruikershandleiding 

voor uw nieuwe HDN-lift. 

 

 

Het is belangrijk dat u deze handleiding doorneemt alvorens de lift te 

gebruiken 

 

De opstelling en installatie MOET worden uitgevoerd door een gekwalificeerde 

onderhoudstechnicus van Liftup, om een correcte montage te garanderen. Een onjuiste montage 

kan leiden tot onbedoelde gevaarlijke elementen.  

 

De HDN-lift is een innovatieve lift voor rolstoelgebruikers. De oplossing biedt een elegant 

ontwerp in combinatie met een stevige constructie, die kan worden aangepast aan de omgeving 

van de lift.  De lift is plaatsbesparend; er is geen ruimte nodig voor lange oprijhellingen en 

dergelijke. De vloer wordt rustig en keurig verhoogd en verlaagd, wat rolstoelgebruikers en 

personen met beperkte mobiliteit toegang biedt tot twee niveaus.  

 

De lift wordt eenvoudig bediend via bedieningspanelen tegen de muur of door middel van een 

stijlvolle afstandsbediening (aanvullende voorziening).   

 

In deze gebruikershandleiding wordt de HDN aangeduid als 'de lift'. 

 

 

 

  



GEBRUIKERSHANDLEIDING – HDN – NL VERSIE 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-verklaring van overeenstemming 

 

Fabrikant: Liftup A/S 

Adres: Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Denemarken 

Telefoon: +45 9686 3020 

 

verklaart hierbij dat:   

 

Toestel  HDN-lift 

 Verborgen en verlaagbare lift voor rolstoelgebruikers en 

personen met beperkte mobiliteit 

  

Jaar:  2012 

 

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 

   

 

 

 

 

 



GEBRUIKERSHANDLEIDING – HDN – NL VERSIE 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  

 

 

6 

3. Fabrieksacceptatietest (FAT) 
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4. Gebruiksvoorwaarden 

Deze lift is uitsluitend bedoeld voor gebruik door rolstoelgebruikers en personen met beperkte 

mobiliteit. De max. belasting is 400 kg gelijkmatig verdeeld over het de lift (max. 2 personen). 

Het modeltype en de max. belasting kunnen ook worden afgelezen van de CE-markering die 

intern is bevestigd op de randen. 

 

 
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! 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 gelijkmatig verdeeld over 

het de lift (max. 2 personen). 

 

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 

 

 
 

 

Specificaties: 

Vermogen:  230 V/50 Hz/min. 10A  

Grootte platform: 1400 x 900/1000/1100 mm 

Eigen gewicht:  ongeveer 110 kg 

Schachtdiepte:  350 mm 

Lifthoogte:  0 - 500 mm 

Liftcapaciteit:  400 kg  

Liftsnelheid:   20 mm/sec. 

Geluidsniveau:  < 70 dB 

Goedkeuring: Machinerichtlijn 2006/42/EG 

Bedrijfscyclus:  2 min. / 18 min. 

Omgevingstemperatuur: -25°C tot +65°C 

Volle capaciteit:  +5°C tot +40°C 
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6. Veiligheidsinstructies 

6.1 Installatie en onderhoud 

Probeer uw HDN-lift niet zelf te installeren of te onderhouden. Dit MOET worden uitgevoerd 

door een bevoegde* onderhoudstechnicus. Verwijder de bescherming of de veiligheidspanelen 

NIET. Dit kan leiden tot persoonlijke letsels. 

 

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

 

6.2 Onbedoelde bewegingen HDN-lift 

Als er zich tijdens het gebruik van uw HDN-lift bewegingen of gebeurtenissen voordoen die niet 

zijn beschreven in deze handleiding, stopt u de eenheid en zorgt u voor technische bijstand. 

Als het platform van uw HDN-lift niet horizontaal blijft kan er een mechanisch defect zijn 

opgetreden. Zorg voor technische bijstand. 

Als de eenheid niet stopt op gelijke hoogte met de vloer van de onderste en bovenste verdieping, 

moet de lift mogelijk worden geijkt. Doe dit door het platform naar beneden te drukken, gelijk 

met het vloerniveau, en de knop 'Naar beneden' gedurende 5 seconden ingedrukt te houden. 

Als het probleem zich blijft voordoen, zorgt u voor technische bijstand. 

 

6.3 Liftbewegingen 

De ruimte onder de lift moet vrij zijn van voorwerpen die de neerwaartse beweging van de lift 

kunnen hinderen. Anders kan de lift niet dalen naar het laagste niveau en bijgevolg niet worden 

gebruikt als lift voor rolstoelgebruikers. Onder normale omstandigheden kunnen er geen 

voorwerpen onder de lift terechtkomen, aangezien de toegang volledig is afgesloten. Als de 

neerwaartse beweging van de lift wordt belemmerd door een voorwerp, treedt het anti-

beknellingssysteem in werking (zie hoofdstuk 6.6). 

 

6.4 Overbelasting van de lift 

Om materiële schade door overbelasting te voorkomen (max. 400 kg gelijkmatig verdeeld over 

het de lift), is uw HDN-lift uitgerust met een overbelastingsbeveiliging, die de lift stopt in het 

geval van overbelasting. In dergelijke gevallen laat u de lift dalen om deze te verlaten. 

 

6.5 Persoonlijke veiligheid 

De HDN-lift is uitgerust met verschillende veiligheidsvoorzieningen die verzekeren dat de 

gebruiker en andere personen geen verwondingen oplopen 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. 
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6.6 Anti-verplettering 

De HDN-lift is uitgerust met beveiligings-

randen aan alle open zijden, die personen 

beschermen tegen verplettering. Verwijder 

deze randen niet. Dit kan leiden tot persoon-

lijke letsels. 

 

 

LET OP:  

Merk ook op dat de randen werken als 

barrières, d.w.z. dat wanneer de lift stijgt, 

allereerst de randen 100 mm stijgen alvorens 

de lift in beweging komt. 

 

 

 

 

 

6.7 Voorkom persoonlijke letsels 

Om persoonlijke letsels te voorkomen is het NIET toegestaan om de HDN-lift te gebruiken 

wanneer iemand of iets het risico loopt te worden verwond door verplettering, snijden, vallen, 

uitschuiven en dergelijke.   

Het is belangrijk dat de operator verzekert dat de lift kan bewegen zonder dat iemand of iets 

gevaar loopt. 

Wees extra voorzichtig wanneer er zich kleine kinderen en gehandicapte personen op of nabij 

de lift bevinden, want deze personen zijn niet altijd in staat om de mogelijke gevolgen van de 

liftbewegingen te voorzien. Probeer nooit een lading op de lift te plaatsen die zwaarder is dan 

de maximale belasting (400 kg) die is aangegeven op het label. 

 

 

6.8 Barrières 

Wanneer de lift in de stand "Naar boven" wordt gezet zullen eerst de veiligheidsbarrières stijgen 

en vergrendelen alvorens de lift begint te bewegen. Deze randen werken nu als barrières. 

Wanneer de lift in de stand "Naar beneden" wordt gezet zullen de veiligheidsbarrières 

automatisch zakken en vervolgens kunnen de personen afstappen. 

 

   
Vlakke vloer,  

klaar voor op- en afrolle 

Veiligheidsranden  

in opstaande positive 

Lift omhoog,  

klaar voor op- en afrolle 

 

Veiligheidspanelen 

tegen verpletteren/ 

tegen afrollen 
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6.9 Automatische deur 

Als de lift is voorzien van een automatische deur (aanvullende voorziening), komt de lift pas in 

beweging nadat deze oprijplaat omhoog is gekomen en is vergrendeld. De deur is altijd gesloten 

als de lift zich niet langer op grondniveau bevindt. 

 

  
Laagste niveau Hoogste niveau 

 

 

6.10 Deur openen in geval van nood 

In geval van nood of storing: Verwijder het glas. 

 

 

6.11 Hanteren 

De lift wordt doorgaans geleverd door uw dealer, die ook zorgt voor de installatie. Probeer de 

lift niet manueel te verplaatsen; dit kan leiden tot permanente verwondingen. Het product moet 

worden verplaatst en gehanteerd met geschikte liftapparatuur (palletheftruck, rolplateau of 

dergelijke). 

 

Stel de lift niet bloot aan zware schokken want dit kan de werking beïnvloeden. 

 

Houd de bijhorende afstandsbediening (aanvullende voorziening ) droog en stel ze niet bloot aan 

zware klappen, zoals door ze te gooien. De lift mag enkel worden gereinigd met een goed 

uitgewrongen doek. Gebruik nooit een hogedrukreiniger of tuinslang om de lift te reinigen; dit 

kan het product beschadigen. 
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7. Werking 

De list beschikt over een zogenoemde "dodemansbediening". Dit wil zeggen dat de knoppen 

ingedrukt moeten worden gehouden tijdens de volledige beweging.  

 

De lift werkt als de gebruiker deze roept door op een van de knoppen op de muur te drukken, 

of door de meegeleverde afstandsbediening te gebruiken. Wanneer de gebruiker zich op de lift 

bevindt wordt deze bediend vanaf het paneel bij de lift, waar men kan kiezen om naar een hoger 

of lager niveau te gaan. 

 

 

8. Montage 

De lift moet worden geïnstalleerd door een bevoegde* onderhoudstechnicus. Probeer uw 

HDN-lift niet te vervoeren, te demonteren of te herstellen. Dit MOET worden uitgevoerd door 

een bevoegde onderhoudstechnicus. 

 

Een onjuiste montage kan risico's genereren voor de persoonlijke veiligheid van de gebruiker. 

Liftup verwerpt elke aansprakelijkheid als de montage en installatie niet zijn uitgevoerd door een 

bevoegde onderhoudstechnicus. 

 

Voor meer informatie over of materialen voor de montage, neemt u contact op met uw dealer 

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

 

* 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 lift-producten. Alle inspecties en controles moeten in de toekomst 

worden vastgelegd in dit logboek (zie hoofdstuk 17 voor meer informatie over het 

online onderhoudslogboek). 

 

 

 

9. Opstarten 

De controle-eenheid van de lift moet altijd worden aangesloten op een 230 V-stopcontact en 

worden ingeschakeld. Normaal gezien staat de lift in constante stand-by-modus; dit wil zeggen 

dat de lift klaar is voor gebruik van zodra een van de bedieningsknoppen wordt ingedrukt. 

 

https://www.liftup.dk/en/distributors/
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10. Bediening van de lift 

10.1 Dagelijks gebruik 

De HDN-lift wordt bediend met de twee bedieningspanelen die zich respectievelijk bovenaan 

en onderaan de lift bevinden, een knoppenpaneel naast de lift of met behulp van de 

afstandsbediening (aanvullende voorziening). De afstandsbediening kan worden gebruikt als 

vervanging van of aanvulling op de knoppenpanelen die tegen de wand zijn bevestigd. 

 

  
Lift naar boven of beneden roepen Afstandsbediening (aanvullende voorziening) 

 

10.2 De HDN-lift bedienen vanaf het BOVENSTE niveau 

 

Om de HDN-lift naar het BOVENSTE niveau 

te roepen, houdt u de knop () ingedrukt. 

Denk eraan om de drukknop ingedrukt te 

houden, want de lift zal automatisch stoppen 

wanneer de knop wordt losgelaten.  

De lift start met het opzetten van de 

veiligheidsranden en beweegt vervolgens naar 

het bovenste niveau. De lift stopt automatisch 

wanneer ze het bovenste niveau bereikt. Nu 

kan de gebruiker zich op de lift begeven. 

HDN-lift klaar voor gebruik 

op het bovenste niveau 

 

 

10.3 De HDN-lift bedienen vanaf het ONDERSTE niveau 

 

Om de HDN-lift naar het ONDERSTE niveau 

te roepen, houdt u de knop () ingedrukt. 

Denk eraan om de drukknop ingedrukt te 

houden, want de lift zal automatisch stoppen 

wanneer de knop wordt losgelaten. De lift 

begint naar het onderste niveau te bewegen. 

Wanneer dit niveau is bereikt, zullen de 

veiligheidsranden naar beneden zakken. 

Wanneer de veiligheidsranden volledig 

beneden zijn en gelijk zijn met de vloer, stopt 

de lift automatisch en kan ze worden gebruikt.. 

HDN-lift klaar voor gebruik  

op het onderste niveau 
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10.4 De HDN-lift bedienen wanneer de gebruiker er op staat 

Gebruik van de lift als een rolstoellift door gebruik van de knoppen (/) naast de lift of door 

gebruik van de afstandsbediening (aanvullende voorziening). 

- Om de lift te laten stijgen, drukt u op de bovenste knop () en houdt u deze ingedrukt tot 

de lift stopt.  

- Om de lift te laten dalen drukt u op de onderste knop () en houdt u deze ingedrukt tot 

deze stopt en de veiligheidsbarrières volledig naar beneden zijn.  

 

 

 

11. Gebruik 

Onder normale omstandigheden dient de lift altijd aangesloten te zijn op een stroomvoorziening 

van 230 V. Normaal gesproken staat de lift altijd in de stand-bymodus: hij is klaar voor gebruik 

zodra een van de bedieningsknoppen wordt ingedrukt. 

 

 

BELANGRIJK! Als u opmerkt dat de lift niet correct werkt of stopt na enkele 

centimeters, kunnen er technische problemen zijn opgetreden die moeten worden 

hersteld door een technisch bevoegd persoon. Neem contact op met uw dealer voor 

verdere hulp. 
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12. Onderhoud 

12.1 Schoonmaken: 

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. 

 

12.2 Mechanisch onderhoud 

Het mechanisch onderhoud van de lift zal normaal gezien enkel worden uitgevoerd in combinatie 

met de regelmatige onderhoudsinspectie. Dit onderhoud moet meerdere keren per jaar worden 

uitgevoerd door een bevoegde onderhoudstechnicus, afhankelijk of de lift zich binnen of buiten 

bevindt, zie hoofdstuk 15. 

Neem onmiddellijk contact op met uw dealer als er onverwachte fouten of schurende geluiden 

optreden. 

 

12.3 Afstandsbediening  

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. 

 

Zo verwisselt u de batterij (draagbare afstandsbediening) 

• Draai de schroef (Torx TX 6) aan de achterkant van de 

afstandsbediening los. 

• Verwijder het achterpaneel. 

• Verwissel de batterij. 

• Schroef het achterpaneel weer vast en test de afstandsbediening. 
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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. Om toegang te krijgen tot de ontvanger 

(107500), tilt u de bovenkant van de lift op 

(alleen toegankelijk voor een 

servicemonteur). Verwijder vervolgens het 

deksel van de ontvangerbox door de 4 

schroeven los te draaien..  

2. Druk ’Connect’ (1) 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 inge-

drukt, 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 ‘Connect’ (S4) ingedrukt. 

 

4. Als het controlelampje op de afstands-

bediening ophoudt met knipperen, is de 

afstandsbediening gekoppeld aan de lift. 
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5. Test het systeem om te controleren of het koppelen gelukt is. Zo niet, herhaal dan stap 1-

3 hierboven. Als u meerdere afstandsbedieningen wilt koppelen aan de ontvanger, herhaal 

dan stap 2 hierboven. 

 

 

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 

‘Reset’ (S5)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 ’Connect’ (1) 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.  

 

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

 

Koppelen van zender en ontvanger: 

 

1. Om toegang te krijgen tot de ontvanger 

(107500), tilt u de bovenkant van de lift op 

(alleen toegankelijk voor een 

servicemonteur). Verwijder vervolgens het 

deksel van de ontvangerbox door de 4 

schroeven los te draaien.  

2. Druk ’Connect’ (1) op de ontvanger kort 

in. Het controlelampje begint nu langzaam 

te knipperen. De ontvanger staat nu 2 

minuten lang in de installatiemodus. 

 

3. Om bij de printplaat met de zender te 

kunnen, draait u de 2 torx-schroeven los 

en verwijdert u de afdekkap door deze 

omlaag te trekken. 

 

4. Nu ziet u de zenderprintplaat. Druk kort 

op S4 om de zender aan de ontvanger te 

koppelen (dit moet binnen 2 minuten 

gebeuren). 

   
 

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 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 13.1). 

2. Als het controlelampje snel begint te knipperen, is de ontvanger gereset. 
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14. Installatie en oplevering 

Bij installatie dient het onderstaande formulier te worden ingevuld. 
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15. Onderhoudschecklist 

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. 

 

 

Aanbevolen aantal onderhoudsinspecties per jaar: 

 

 Buiten Binnen 

Privé 2 1 

Openbaar 4 2 

(Volg lokale voorschriften op) 

 

  

https://www.liftup.dk/en/distributors/
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Dit formulier moet na elke inspectie worden ingevuld (voorbeeld). 
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16. Onderhoudslogboek 

Dit formulier moet na elke inspectie worden ingevuld. 
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17. Online onderhoudslogboek (alleen in bepaalde landen) 

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

is typisch, maar niet noodzakelijk te vinden van de markering die intern is bevestigd op de randen. 

 

 

 

 
 

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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18. Reserveonderdelen en accessoires  

 

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. 

 

*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/. 

 

 

19. Demonteren 

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/). 

 

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

 

Veel plezier met uw nieuwe HDN-lift! 

Met vriendelijke groeten,  

Liftup A/S 
 

  

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