Dette er en oversættelse af den originale tyske betjeningsvejledning
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! Vigtigt !
Læs betjeningsvejledningen, før du anvender liften.
Sørg endvidere for, at alle brugere af liften har læst og forstået betjeningsvejledningen.
Der kan ikke afledes rettigheder af nogen art af denne betjeningsvejledningen.
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EU/EF-Overensstemmelseserklæring
Producenten

LIPPE Lift GmbH
Weststraße 48, 32657 Lemgo,
erklærer hermed som eneansvarlig, at følgende produkt

Trappelift / platform-elevator / model T80
Serienummer:
opfylder alle relevante harmoniseringslovgivninger for følgende produktdirektiver fra den Europæiske
Union:
2006/42/EF Maskindirektivet
2014/53/EU Radioudstyrsdirektivet
Harmoniserede standarder og tekniske specifikationer:
EN 81-40 (2009)
EN ISO 12100 (2010)
EN ISO 13850 (2007) EN 60204-1 (2009)
Specifikke angivelser i henhold til maskindirektivet 2006/42/EF:
Produktet blev markedsført i overensstemmelse med artikel § 12 (3) b) i maskindirektivet:
Maskinen hører under bilag IV i maskindirektivet.
EF-typeafprøvning i henhold til bilag IX samt intern produktionskontrol i henhold til bilag VIII 3)
EF-typeafprøvningen blev udført af TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, Deutschstraße 10, 1230 Wien,
NB 0408 og i den forbindelse blev følgende EF-typeafprøvningsattest udstedt: TÜV-A-MHF/MG1800003
Specifikke angivelser i henhold til radioudstyrsdirektivet RED 2014/53/EU:
Produktet blev markedsført i henhold til Artikel § 17 (2) a) i RED-direktivet.
Dokumentationsansvarlig: LIPPE Lift GmbH (Dokumentationsafdeling)
Weststraße 48, D-32657 Lemgo

Lemgo, den 12.01.2018

_______________________
F.-W. Müller (direktør)
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1. Generelt
På typeskiltet findes de vigtigste informationer om platformen.
Producent

Maskintype
Typebetegnelse
Byggeår
Fabriks-nr
Platformens
bæreevne
Platformens
egenvægt

Felt med importørens/forhandlerens angivelser
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Platformliften T80 er udstyret med mange sensitive flader. Her en oversigt:

1 = Ligger i sikkerhedsområdet (ved aktivering kan man ikke køre videre)
2 = Retningsrelateret frakobling (man kan køre i den modsatte retning)
3 = Ligger optionalt i sikkerhedsområdet (ved aktivering kan man ikke køre videre)
Når en af de retningsorienterede knapper (pos. 2/grøn) aktiveres, bliver platformen stående, og et
akustisk advarselssignal aktiveres. Efter to sekunder kører platformen uden nogen kommando i
modsat retning i 1,5 sekunder og bliver stående. Først nu slukker det akustiske advarselssignal.
„Køre frit“ kan kun afbrydes ved at aktivere en anden knap, en sikkerhedskontakt eller nødstop.
Når ”køre frit” er afsluttet, skal der gives en kørekommando mod den sidste aktive
kørekommando for at fortsætte kørslen.
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1.1 Tekniske data:
Tilladt bæreevne:
Konstant lydtryksniveau:
Vibrationer:
Hastighed:
Spænding platform:
Spænding ladeapparat:

maks. 300 Kg
< 70 dB (A)
< 0,5 m/s² (måleusikkerhed  3% )
ca. 0,1 m/s
24VDC
230VAC (55W)

1.2 Omgivende betingelser:
Temperaturområde: -20°C til +60°C
Rel. luftfugtighed: maks. 100%
1.3 Lovbestemte tests
Alt afhængigt af nationale bestemmelser kan platformen T80 være omfattet af lovkrav om
kontrol, og det er ejerens ansvar at sørge for, at disse tests gennemføres. Bestemmelser om test
og kontrol skal ubetinget følges. I Tyskland er der lovbestemte tests for anlæg med en
transporthøjde på  3m .
Under alle omstændigheder skal der foreligge dokumentation iht. EN81-40, før anlægget tages i
brug første gang.
Ifølge servicevejledningen skal man foretage et serviceeftersyn af platformliften T80 mindst en
gang årligt. Vi anbefaler, at du laver en serviceaftale med din forhandler.
2. Anvendelsesformål
Platformliften T80 er beregnet til transport af kørestolsbrugere eller af mennesker med begrænset
mobilitet.
Platformen kører mellem fastlagte adgangssteder på en fast installeret køreskinne, som kan være
lige eller buet. Platformen føres af køreskinnen over en trappe eller en tilgængelig hældende
overflade.
Personer, der betjener liften, skal have modtaget instruktioner herom.
2.1 Følgende transportmåder finder anvendelse:
1. Transport af en person siddende i en rullestol
2. Transport af en person siddende på klapsædet
3. Transport af en person stående på platformen, hvis der er tilstrækkelig ståhøjde, hvis
personen står sikkert, og hvis vedkommende kan holde sikkert fast i holdegrebene
(separat sæt dokumenter kan fås på forlangende).
4. Transport af en ekstra person, hvis der er tilstrækkeligt med plads på platformen, og hvis
den tilladte bæreevne ikke overskrides.
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Liften kan anvendes med 10 opstarter pr. time (ved strækninger på maks. 15 m pr. opstart). Hvis
strækningen er længere (lineær), vil der kunne foretages tilsvarende færre opstarter.
Platformliften T80 må kun benyttes, hvis der ikke er fare for nedfaldende genstande (f.eks. en
urtepotte).
2.2 Liften må ikke anvendes i strid med formålet, eksempelvis:
 Liften er beregnet til persontransport (hvis man en gang imellem transporterer last såsom
indkøb eller kasser med drikkevarer, skal man se efter, at lasten står sikkert, og at den
tilladte bæreevne ikke overskrides)
 En last, som rager ud over grundfladen i den åbnede bund, må generelt ikke transporteres
(eksempelvis store møbler).
 Platformliften T80 er ikke legetøj (børn)
 Den må ikke anvendes i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare

2.3 Brugerkvalifikationer:
Platformens bruger må ikke have nedsat åndsevne. Brugere med stort synshandicap må kun
anvende liften sammen med en ledsager, og ledsageren skal styre transporten. Endvidere skal
brugeren have læst og forstået betjeningsvejledningen.

2.4 Produktbeskrivelse
Vores produkter kombinerer kravene til forcering af en trappe med en fremragende integration af
produktet i de vante omgivelser. For det første kan det øverste kørebanerør anvendes som
håndliste, og for det andet kan platformen og kørebanen lakeres i en farve efter dit ønske fra den
omfangsrige RAL-farvepalet. Kørebanen skal ikke smøres, og den tiltrækker således ikke
urenheder.
Den tilladte bæreevne er normalt 300 kg (målt midt på platformens bund).
Det konstante lydtryksniveau ligger under 70 dB (A).
Vi anbefaler, at du indgår en serviceaftale. Dette sikrer, at din trappelift T80 gennem
vedligeholdelsen altid vil være i en optimal tilstand. Serviceintervallet er minimum en gang om
året.
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Platformlift med metalkappe/frontbeklædning
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Pos.
1
2
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
L1
L2

15

Betegnelse
Styreenhed
Nøgleafbryder
Nød-Stop-knap
Proppen
Platformskappe
Hovedafbryder (indvendig)
Holdebøjle
Nødopkald
Venstre sikkerhedsbøjle
Klapsæde (ekstraudstyr)
Afdækning til motor / styring
Højre opkørselsklap
Kontaktplade
Sikkerhedsliste
Opkørselsklap i siden (alternativ til pos. 14)
Fastgørelsesskrue hjelm venstre side
Sikring til ladestrøm
Nøgletast nøddrift (valgmulighed)
Lampe hovedafbryder TIL
Lampe overbelastning bæreevne
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Platformlift med plastickappe/frontbeklædning
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Betegnelse
Styreenhed
Nøgleafbryder
Nød-Stop-knap
Styreenhed på spiralkabel (ekstraudstyr)
Platformskappe
Hovedafbryder (indvendig)
Holdebøjle
Nødopkald
Venstre sikkerhedsbøjle
Klapsæde (ekstraudstyr, også med sikkerhedssele)
Afdækning til motor / styring
Højre opkørselsklap
Kontaktplade
Sikkerhedsliste
Opkørselsklap i siden (alternativ til pos. 14)
Proppen
Sikring til ladestrøm
Fastgørelsesskrue hjelm højre side
Nøgletast nøddrift (valgmulighed)
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3.

Sikkerhed og særlige henvisninger
! NB: Selvom din lift er konstrueret efter de nyeste sikkerhedsforskrifter, skal du
alligevel være opmærksom på følgende sikkerhedsanvisninger:

Tag først liften i brug, når du har læst driftsvejledningen, og følg
anvisningerne heri.
Overskrid aldrig den tilladte bæreevne.
(Yderligere risici: brud på/uvirksomme bremser)

Betjen kun liften, når du sidder ned (undtagelser, se transportmåde).
Brug ikke liften i tilfælde af brand.
Pas på, at der ikke er løsthængende tøj i nærheden af køreskinnen og
platformen, når liften kører.
(Yderligere risici: løst tøj sætter sig fast, etc.)

Klap liften sammen, når du ikke bruger den.
(Yderligere risici: man kan falde over liften)

Dine hænder må aldrig være i nærheden af køreskinnen, når liften
kører.
(Yderligere risici: fare for at komme i klemme)

Hold under kørsel ubetinget øje med kørebanen i kørselsretningen.
(Yderligere risici: fare for at komme i klemme)

Det er forbudt at fjerne, adskille eller deformere liftdele,
beklædningsdele eller betjeningselementer, og vær endvidere
forsigtig under betjeningen.
Bevæg ikke bøjlerne for voldsomt, hverken under kørslen eller når
du klapper dem op og i.
(Yderligere risici: fare for at styrte ned fra platformen)

Stands straks liften, hvis der er forhindringer eller genstande i eller
på kørebanen eller platformen eller i køreområdet.
(Yderligere risici: fare for at komme i klemme)

Fjern aldrig skiltene på liften.
Reparationer skal udføres af fagfolk.
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Lad ikke kropsdele eller kørestolsdele rage ud over platformens
bund.
Undgå unødige bevægelser på platformen, lad f.eks. være med at
vippe eller gynge frem og tilbage.
(Yderligere risici: fare for at styrte ned fra platformen)

Liften må ikke tildækkes med vand, hverken ved indendørs eller
udendørs installation.
Fjern urenheder på liften med poleremiddel eller en fugtig klud, ikke
med en vandstråle.
Midler til transport af last og kørebanen skal være tilstrækkeligt
oplyste, enten med elektrisk lys eller dagslys. Den elektriske
belysning skal være uafhængig af tidsafbrydere. Min. 50 lux ved indog udstigningsstederne eller i henhold til gældende nationale
bestemmelser om beskyttelse af arbejdstagere.
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4.1

Hovedafbryderen
Hovedafbryderen (rød nøgle) findes på platformen, bag ved afdækningen
(s.7,8/pos.11). Når man drejer nøglen til venstre, kan man tage den ud og således
afbryde strømforsyningen (åbning af afdækningen, se 4.7.1 hhv. 4.7.3). Det er kun
fagfolk, som må aktivere hovedafbryderen.

4.2

Beskyttelse mod fuldstændig afladning samt opladning
Platformliften T80 er udstyret med en automatisk oplader. Opladningen sker
automatisk, når platformliften kører ind i en ladestation. Akkumulatorerne er
vedligeholdelsesfri.
Alle platformlifte T80 er udstyret med en indretning med et akustisk signal til
beskyttelse mod fuldstændig afladning. Denne akustiske signalgiver beskytter
batterierne mod fuldstændig afladning.
Hvis batterispændingen falder til under 22 V, høres en biplyd ca. hvert 5. sekund. I
dette tilfælde skal du straks køre ind i den nærmeste, helst den nederste ladestation,
hvor liften skal lade op i flere timer (dette sker automatisk i lade-holdestationen).
Efter endt korrekt opladning forsvinder biplyden. Man kan slå lyden fra ved at trykke
på Nød-Stop-knappen. Dette har ingen indflydelse på opladningen.

4.3

Beskyttelse mod overlast
Platformliften T80 er udstyret med en overlastbeskyttelse (akustisk og optisk). På
udgaven med metalkappe slukkes den orange lampe på kappen (s.7/pos. L2), og på
plastickappen slukkes retningspilenes baggrundsbelysningen (s.8/pos.1). Ved overlast
høres en vedvarende lyd fra den interne bipper. Her antages det, at den samlede last
findes på midten af platformsbunden. Ved aktivering af overbelastningsbeskyttelsen
skal du reducere vægten. Evt. er det nok at flytte lasten nærmere på køreskinnen.

4.4

Opladeren (indikatorlamper)
Indikatorlamperne på opladeren viser opladerens aktuelle tilstand. Det er her vigtigt
at skelne mellem forskellige typer af opladere.
Betydningen af de forskellige farver hhv. indikatorlamper er angivet på opladerne.
Det vil montøren forklare igen i detaljer ved demonstrationen.
NB: Hvis liften, uden for en holdestation, ikke oplades 30 sekunder efter den seneste
motorbevægelse, lyder der et akustisk signal.
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4.5

Hentning og afsendelse af platformen (standardudgave)
Kontrollér før hver kørsel, at det akustiske og det visuelle (hvis det er monteret,
ekstraudstyr) advarselssignal fungerer. Fra hver holdestation kan man hente
platformliften T80 frem eller sende den til en anden holdestation. Her skal man
ved den aktuelle holdestation trykke nøgleafbryderen ind og dreje den i den
tilsvarende retning og holde den i denne stilling.
Platformliften reagerer ikke med det samme, men efter en forsinkelsestid på ca. 2
sekunder.
Bemærk: Platformliften kører fra de ydre styresteder kun i
sammenklappet tilstand, dvs. at platformens bund skal være klappet
op, og sikkerhedsbøjlerne skal være klappet ned.
NB:
Ved en etageinstallation (mere end to holdestationer) skal man hente
og sende platformliften på følgende måde: Hvis platformliften står i
en af de midterste holdestationer, bliver den stående her og klapper
op, hhv. man kan klappe den op. Hvis ikke platformliften skal holde
(klappe op) her, skal man kortvarigt slippe køreknappen på den
eksterne styreenhed og herefter trykke på den igen med det samme,
således at platformen kører videre.
Henvisning: Der findes en lysdiode på radiosenderen til hentning og afsendelse af
platformliften.
GRØN:
Batterier er ok
ORANGE: Batterierne er ikke fuldt funktionsdygtige, udskift batterierne
ved lejlighed
RØD:
Batterierne har meget lav effekt, udskift dem
straks
Hentning og afsendelse af platformliften (specialudgave 1) [via den eksterne
styreenhed, kun ved nøgleafbryder med 3 stillinger (s.7,8 pos.2) for en tur med
platformen klappet ud med den eksterne styreenhed]. Denne mulighed skal
aktiveres i styringen af en fagmand. Man skal sikre sig, at en tredje person ikke
pludselig kommer/springer ind på kørevejen. Betingelse: Man skal kunne se hele
køreområdet!!!!
Stil nøgleafbryderen (s.7,8 pos.2) i position -II- , ellers som under 4.5.
Hentning og afsendelse af platformliften (specialudgave 2) [via den interne
styreenhed, kun ved nøgleafbryder med 3 stillinger (s.7,8 pos. 2)]. Denne
mulighed skal aktiveres i styringen af en fagmand.
Man kan køre med platformen i sammenklappet tilstand via den interne
styreenhed. Sæt her nøgleafbryderen (s.7,8 pos. 2) i position –II-. Nu kan man
køre med platformliften via den interne styreenhed (s.7,8 pos. 1).
Ved mere end to holdestationer: Platformliften standses automatisk ved hver
mellem-holdestation og klappes evt. op, hvis det er en automatisk platform. Hvis
ikke man ønsker dette, skal man afgive en ny kørekommando, og platformliften
kører videre.
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4.5.1

Automatisk platform
På den automatiske platform klapper bunden automatisk op eller ned elektrisk, og
sikkerhedsbøjlerne klapper også elektrisk ned eller op. Dette sker med en OPeller NED-kommando ved en holdestation (se også punkt 4.5), eller via den
interne styreenhed på specialudgave 2. Man skal holde knappen nede (såkaldt
vippe-styring), indtil liften er færdig med at klappe ned/op.
Hvis der skulle forekomme en fejl, når liften klapper op eller ned, skal man
manuelt klappe liften sammen eller fra hinanden (se punkt 4.5.2) og give
kundeservice besked.
Manuel platform

4.5.2

Hvis liften skal klappes ned/op på et trin, kan/skal en ledsager gøre dette.

Gå frem som beskrevet nedenfor for at klappe platformen sammen manuelt:
a) Sæt sikkerhedsbøjlerne i vandret position.
b) Klap platformens bund op.
c) Klap sikkerhedsbøjlerne nedad, imod platformens
bund.
Den bøjle, der vender nedad i trappeskakten er tilsvarende længere, og dette gør
betjeningen mere sikker.

Gå frem i omvendt rækkefølge for at klappe platformen op igen, og klap til sidst
sikkerhedsbøjlen ved det ønskede adgangssted helt op (lodret).
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4.6

Kørsel med platformliften (standardudgave)
Kontrollér før hver kørsel, at det akustiske og det visuelle (hvis det er monteret,
ekstraudstyr) advarselssignal fungerer. På platformen findes følgende
betjeningselementer:
a) Nøgleafbryder
funktion -I- og -0(s.7,8/pos.2)
b) Betjeningsdel
funktion OP og NED (s.7,8/pos.1)
c) Trykknap
NØD-STOP (rød knap) (s.7,8/pos.3)
Når man er kørt eller gået ind på platformen, skal man sætte nøglen i og dreje den i
position -I-:
! På den automatiske platform lukker sikkerhedsbøjlen elektrisk, når man trykker
drejearmen eller knappen i den ønskede køreretning og holder den der. Når
bøjlen er lukket, kører platformen.
! På den manuelle platform skal man først lukke sikkerhedsbøjlerne manuelt
(vandret stilling) og så trykke drejearmen eller knappen i den ønskede køreretning
og holder den der.
Når man når til den holdestation, hvor man skal af:
! Platformliften standser automatisk (den enkelte position indstilles i forbindelse
med montagen).
! På den automatiske platform skal man holde drejearmen eller knappen trykket
ned, indtil sikkerhedsbøjlen åbnes.
! På den manuelle platform skal man slippe drejearmen eller knappen og manuelt
åbne sikkerhedsbøjlen opad.
Ved en etageinstallation (mere end to holdestationer) skal man køre med
platformliften T80 på følgende måde:
! Hvis platformliften er kommet til en af de midterste holdestationer, bliver den
stående der, og på en automatisk platform åbnes sikkerhedsbøjlerne. Hvis ikke
platformliften skal holde (åbne) her, skal man kortvarigt slippe køreknappen på
styreenheden og herefter trykke på den igen med det samme, således at platformen
kører videre.

Kørsel med platformliften (specialudgave 1) [via den eksterne styreenhed, ved
nøgleafbryder med 3 stillinger (s.7,8 pos.2) for en tur med platformen klappet ud med
den eksterne styreenhed]. Denne mulighed skal aktiveres i styringen af en fagmand.
Man skal sikre sig, at en tredje person ikke pludselig kommer/springer ind på
kørevejen. Betingelse: Man skal kunne se hele køreområdet!!!!
Man skal sætte nøgleafbryderen (s.7,8 pos.2) i position –II- og ellers gå frem som
beskrevet under standardudgaven med den forskel, at man her kun anvender den
eksterne styreenhed.
Kørsel med platformliften (specialudgave 2)
Man skal sætte nøgleafbryderen (s.7,8 pos.2) i position –I- og ellers gå frem som
beskrevet under standardudgaven.
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4.7

Hvad gør man ved uforudset stilstand, eksempelvis en strømafbrydelse?
Vi anbefaler, at man har en funktionsklar mobiltelefon på sig, så man kan
alarmere redningsvæsenet.

4.7.1

Betjening med håndhjul / kun faguddannet personale (version med metalkappe)
Platformliften T80 kan også betjenes manuelt. Manuel betjening skal foretages af
faguddannet personale! Her skal man gå frem på følgende måde:
a) Tryk på NØD-STOP-knappen (s.7/pos3.) på platformen.
b) Løsn spændeskruerne på kappen (der medfølger værktøj i etuiet)
c) Platformens låg (s.7 / punkt 5) skal løftes op og sikres mod at falde ned igen
ved hjælp af armen, der skydes ind.
d) Bremseløfter (strop) skal trækkes opad og samtidigt skal håndhjulet ved
motorens akselende drejes.
Kør altid mod den nedre holdestation (ikke så hårdt at dreje håndhjulet).
Drejeretningen er anført direkte på håndhjulet.
Henvisning: Hvis ikke der er en entydig årsag til standsningen, skal man gå ud fra,
at opfange-indretningen er blevet udløst, og at dens sikkerhedsafbryder har
standset liften. Opfange-indretningen må kun nulstilles af faguddannet
personale. I dette tilfælde skal man gå frem som beskrevet ovenfor, dog skal man
først dreje håndhjulet i retningen OP (indtil liften har bevæget sig ca. 5 cm på
køreskinnen), og herefter kan man dreje håndhjulet i retningen NED.

Bremseudluft. –greb

Håndhjul
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4.7.2

Evakuering / Kun af kvalificeret personale
Gør følgende for at hjælpe operatøren ud af liften.
 Tryk på nødstopknappen (s.7, pos.3) på platformen.
 Fjern proppen (til nødoplåsning) ved frontbeklædningen på bjergsiden ved
hjælp af en skruetrækker eller lignende.
 Betjeningsarmen, som ses på det nederste billede, trykkes nedad med et
egnet værktøj. Så kan sikkerhedsværnet på bjergsiden samtidigt klappes
op.
 Nu kan operatøren hjælpes ud mod bjergsiden.
Platformen skal klappes op manuelt, så liften ikke spærrer trappeopgangen (se
4.5.2).
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4.7.3

Betjening med håndhjul / kun faguddannet personale (version med plastickappe)
Platformliften T80 kan også betjenes manuelt. Manuel betjening skal foretages af
faguddannet personale! Her skal man gå frem på følgende måde:
a) Tryk på NØD-STOP-knappen (s.8/pos3.) på platformen.
b) Fjern skruerne på kappen, træk kablet ud og løft kappen opad og af.
d) Bremseløfter (strop) skal trækkes opad og samtidigt skal håndhjulet ved motorens
akselende drejes.
Kør altid mod den nedre holdestation (ikke så hårdt at dreje håndhjulet).
Drejeretningen er anført direkte på håndhjulet.
Henvisning: Hvis ikke der er en entydig årsag til standsningen, skal man gå ud fra, at
opfange-indretningen er blevet udløst. Opfange-indretningen må kun nulstilles af
faguddannet personale. I dette tilfælde skal man gå frem som beskrevet ovenfor,
dog skal man først dreje håndhjulet i retningen OP (indtil liften har bevæget sig ca. 5
cm på køreskinnen), og herefter kan man dreje håndhjulet i retningen NED.

Bremseudluft. –greb
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4.7.4

Elektrisk nøddrift (valgfrit udstyr)
Den anden nøgle med rød markering kræves for at aktivere den elektriske nøddrift.
Stik nøglen i cylinderen beregnet til det formål (mærket med
), og drej
nøglen.
Også her er det foreskrevet, at nøglen hele tiden holdes i den aktiverede stilling.
Liften kører nedad (kun nedad) ved aktivering, med væsentligt nedsat hastighed. Under denne
kørsel er samtlige kontakter, sikkerhedskontakter og knapper uden funktion, der skal
derfor holdes særligt øje med omgivelserne. Da kontakterne for holdestedspositionen
også er uden funktion, køres forsigtigt til denne position, da skranken kun kan åbnes
inden for et vist område. Hvis der køres ud over dette område, er skranken låst igen.
Hvis der køres længere end det nederste holdested, kan platformen blive beskadiget.
Stop ca. 10 cm før holdestedet, og kør så trinvist (2-3 cm) nedad ad gangen. Prøv
efter hvert trin at åbne skranken opad til den side, hvor der skal køres ud. Når
området er nået, hvor skranken kan åbnes, forlades platformen, og kundeservice
informeres.
Hvis den elektriske nøddrift ikke fungerer (mulig grund kunne være en defekt motor
eller energiforsyning) se 4.7 -> Betjening med håndhjul.
Hvis nøddriften er kørt forbi holdestedet, hvor der skulle stoppes, og skranken ikke
kan åbnes, skal liften som beskrevet under 4.7 bevæges et lille stykke opad manuelt,
indtil skranken kan åbnes.
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5

Ekstraudstyr
Platformliften T80 kan monteres med følgende ekstraudstyr, alt efter
behov.

5.1

Klapsæde
Alle vores platformlifte kan efter ønske monteres med et klapsæde
(s.7,8/pos.10), eller sædet kan monteres efterfølgende. Klapsædet er
beregnet til personer, der ikke benytter kørestol, når de bruger liften. Når
sædet er klappet op mod platformens væg, fylder det ikke meget.
Klapsædet er udstyret med en sikkerhedssele, som man skal tage på under
kørslen, hvis ikke brugeren er i stand til at holde fast i bøjlen eller
holdegrebet.

5.2

Nødopkald
Alle platformlifte skal være udstyret med et nødopkaldsanlæg.
Ud over standardversionen findes der andre varianter:
- En radiostyret gongong. Senderen, der kører på et separat batteri,
findes på platformskappen, og den leder nødopkaldet til gongong'en
(trådløst). Rækkevidden er mellem 40m (uhindret) og min. 10 m
(hvis der er forhindringer).
- Nødopkald foretages dog bedst med en mobiltelefon.

5.3

Opkørselsklap i siden
I mange tilfælde (trappeskakter) er det på grund af pladsen foran det første
trin ikke muligt at køre ind på platformen via de to standardmonterede
opkørselsklapper. I sådanne tilfælde skal man få monteret en ekstra
opkørselsklap på platformens langside (s.7,8/pos.15).

5.4

Optisk advarselssignal
Hver gang trappeliftens motor bevæger sig, aktiveres et optisk signal
(orange blinklys på kappen). Dette øger beskyttelsen i offentligt
tilgængelige områder. Signalet gentages ca. hvert sekund.

5.5

Håndsender
Hvis der er bestilt en håndsender, er der vedlagt en ekstra vejledning til
denne betjeningsvejledning om betjening af senderen.
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I tilfælde af driftsfejl

6.

Fejl
Liften
reagerer
ikke

Mulig årsag

Handling

Er nøglen på betjeningsdel på -I-, og på de andre
på -0- eller trukket ud ?
Er alle NØD-STOP-kontakter
deaktiverede ?

Slå nøgleafbryderen til på den
rigtige måde (se 4.5 hhv.4.6)
Deaktiver NØD-STOP-kontakt
ved at dreje eller trække
(alt efter version)
Slå hovedafbryderen til
(se 4.1)
Giv faguddannet personale besked

Er liftens hovedafbryder
på -I- ?
Opfange-indretning rykket ind
Liften starter
ikke ved opklappet
platform

Er sikkerhedsbøjlerne
i vandret position ?

med
person

sikkerhedslisten (hvis mont.)
bevæges frit ?

Kun ved
automatik:

Er alle nøgleafbrydere
på -0-, ud over på den valgte
betjeningsstation

Sæt nøgleafbryderen i den korrekte
position (se 4.5 hhv. 4.6)

Er batterierne i senderen i orden
på betjeningsstationer med
radiosender ?

Udskift senderens batterier

Liften klapper
ikke automatisk

Aktiver sikkerhedsbøjlerne
igen, bevæg dem evt. let
op og ned
Tryk opkørselsklapperne og
sikkerhedslisten let udad.
Kør i modsat retning.

Kan opkørselsklapperne og

Hvis ikke du selv kan udbedre fejlen, skal du give kundeservice besked.

7.

Akustisk advarselssignal

Årsag
Varighed Pause
[sek]
[sek]
0,1
5,0
For lav batterispænding
(se også 4.4)
0,1
0,5
Akustisk køreadvarsel
(se også 5.5)
0,1
0,25
Køre frit (beskrivelse side 4)
2x kort
4,0
For høj temperatur motor/elektronik
eller defekt sikring
3x kort
Konstant
lyd

4,0
----

Fejl elektronik / motor
Nødopkald med bipper på
platformen eller overbelastning

Afhjælpning
Kør til ladestationen og lad batterierne
op
--------Man kan køre videre efter ca. 5min.
afkølingstid (ved utilstrækkelig
afkøling skal man forlænge
afkølingstiden med yderligere 5 min.)
Giv kundeservice besked
Slip nødopkaldsknappen
Bring tyngdepunktet tættere på køreskinnen eller reducer vægten

Henvisning: Man kan slå det akustiske advarselssignal fra ved at trykke på Nød-Stop-knappen.
Opladningen fortsætter.
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8.

Service på din trappelift T80, overblik

Installeret den:

Fabr. nr.:

Installeret af:

Godkendelsesdato:

Nr.

Dato

Servicearbejde

Underskrift

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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