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! Viktigt !

Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda hissen.

Se även till att alla som använder hissen har läst och förstått bruksanvisningen.

Av denna bruksanvisning kan inga rättigheter härledas.

Detta är en översättning av den tyska original bruksanvisningen
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EG-försäkran om överensstämmelse för maskiner

(EG- maskindirektiv 2006/42/EG)

Härmed förklarar tillverkaren

                        LIPPE Lift GmbH
Weststraße 48, 32657 Lemgo,

att maskinen

Trapphiss / Stolhiss / Typ T80

  överensstämmer med bestämmelserna i ovan nämnd riktlinje 

  och bestämmelserna i följande ytterligare direktiv:
     EMC-direktiv 2004/108/EG)
     Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG

  följande harmoniserade normer har tillämpats för maskinen:
EN 81-40 (2009) EN 349 (2008)
EN ISO 12100-1 (2004) EN ISO 12100-2 (2004)
EN ISO 13850 (2007) EN ISO 13857 (2008)
EN ISO 14121-1 (2008) EN 60204-1 (2007)

  följande registrerade myndighet: TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH (ID-Nr.:0408) har varit 
     ansvarig för:
     EG-typkontroll, typkontrollcertifikat nummer: TÜV-A-MHF/MG18-00001
Specifika uppgifter enligt RED-direktiv om förnybar energi 2014/53/EU:
Produkten har släppts ut på marknaden enligt Artikel § 17 (2) a) i RED-direktivet.

Dokumentationsansvarig:     LIPPE Lift GmbH (dokumentationsavdelning)
                                              Weststraße 48, D-32657 Lemgo

Lemgo,  12.01.2018
              

_______________________
    F.-W. Müller   (VD) 
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Tillverkare

Plattformens 
egenvikt

Plattformens 
bärkraft

Fabriknummer

Tillverkningsår

Typbeteckning

Maskintyp

Allmänt

På typskylten står de viktigaste informationerna om plattformhissen.

Fält för importörens/återförsäljarens uppgifter

1.
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Stolhissen T80 är utrustad med ett flertal sensitiva ytor. Översikt:

1 = är i säkerhetskretsen (vid aktivering fortsätter hissen inte att köra)
2 = riktningsrelaterad frånkoppling (körning i motsatt riktning är möjlig)

Vid aktivering av en av de riktningsbaserade knapparna (pos 2 / grön) stannar stolhissen och en 
akustisk varningssignal aktiveras. Efter två sekunder körs stolhissen, utan något kommando
under 1,5 sekunder i motsatt riktning och står sedan stilla. Först nu slocknar den akustiska 
varningssignalen. Fasen för „Frikörning“ kan endast avbrytas genom aktivering med en annan 
knapp, en säkerhetsbrytare eller nödstopp.
Efter att „Frikörning“ utförts måste körkommandot ges i motsats till det senast aktiverade 
körkommandot för att fortsätta körningen.

1

1

1

2

2

2
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Tekniska data:
Tillåten bärkraft: max 225 kg
Permanent ljudtrycksnivå: < 70 dB (A)
Vibrationer: < 0,5 m/s²  (mättolerans %3 )
Hastighet: ca 0,1 m/s
Spänning plattform: 24 VDC
Spänning laddare: 230VAC  (55W)

Omgivningsvillkor:
Temperaturområde: -20°C till +60°C
Rel. Luftfuktighet:  max 100%

Kontrollplikt
Om stilhissen T80 är föremål för kontroll, beror på respektive nationella lagar, detta måste
användaren själv ta reda på. Om trapphissen är föremål för kontroll måste denna genomföras. I 
Tyskland finns en kontrollplikt för anläggningar med en transporthöjd på m3 .
I varje fall måste ett bevis enligt EN81-40 upprättas och presenteras före första användning.
Enligt instruktionerna i serviceanvisningen måste service av stolhissen T80 genomföras minst 
årligen. Vi rekommenderar att teckna ett serviceavtal med en fackman.

Avsedd användning
Stolhissarna T80 är avsedda för transport av rullstolsbundna människor resp. människor med 
begränsad mobilitet.
Stolhissen kör mellan fasta tillträdesramper på en fast installerad körskena som är rak eller krökt. 
Stolhissen transporteras på körskenan över en trappa eller en lutad yta.
Manövrering får endast genomföras av instruerade personer.

Följande transportprofiler finns:
1. Transport av en sittande person 

En användning på 10 körningar per timmer är avsedd (den körda sträckan per körning ska vara 
max 15 meter). Om sträckorna som körs är längre minskas antalet körningar per timme i 
motsvarande mån.

Plattformhissen T80 får endast användas om det kan uteslutas att föremål (t.ex. blomkrukor) kan 
falla ner på plattformen.

2.

1.1

1.2

1.3

2.1
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Felanvändning måste uteslutas, t.ex.:
 Plattformhissen används uteslutande för transport av gods (om laster som t.ex. matkassar 

eller drickabackar transporteras vid några enskilda tillfällen, ska du observera att de står 
stadigt och att den maximalt tillåtna bärkraften inte överskrids)

 Laster, som sticker ut över det öppnade fotstödet/sittytan, får principiellt inte 
transporteras (t.ex. stora möbler).

 Stolhissen T80 är ingen leksak (barn)
 Drift i explosionsfarlig atmosfär

Användarens kvalifikation:

Användaren av plattformhissen måste vara mentalt lämpad.  Personer med allvarliga synskador 
får endast transporteras om de ackompanjeras av en andra person som tar hand om 
manövreringen. Dessutom måste användaren ha läst och förstått bruksanvisningen.

Produktbeskrivning
Våra produkter kombinerar på ett bra sätt möjligheten att ta sig upp för trappor och en utmärkt 
integration i din hemmiljö. För det första kan den övre körskenan användas som en ledstång, för 
det andra kan plattformen och körskenan lackeras enligt dina önskemål med en valfri färg den 
omfattande RAL-färgskala. Körskenan behöver inte smörjas, detta utesluter oönskade 
föroreningar.
Den tillåtna bärkraften är 225 kg (mätpunkten är sittytan).
Den permanenta ljudtrycksnivån är under 70 dB (A).
Vi rekommenderar att teckna ett serviceavtal. Detta garanterar att din stolhiss alltid fungerar 
optimalt. Servicen ska genomföras minst årligen. 

2.3

2.2

2.4
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Pos Beteckning
1 Huv
2 Armstöd, fällbara
3 Manöverelement nyckelbrytare (I-0-II)
4 NÖDSTOPP-knapp
5 Huvudströmbrytare
6 Sittyta, fällbar 
7 Fotstöd, fällbart
8 Nödanrop 
9 Säkerhetsbälte
10 OK-knapp 
11 Laddningssäkring (på stolens baksida)
12 Ramsidokontakt (båda sidor)
13 Sensitiv huvkontakt

10

12

1

13
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3. Säkerhet och speciella hänvisningar

      ! Se upp Trots att din stolhiss uppfyller aktuella säkerhetsföreskrifter, måste du iaktta 
följande säkerhetshänvisningar.

Trapphissen får först användas när bruksanvisningen har lästs och 
denna måste iakttas.

Den maximalt tillåtna bärkraften får aldrig överskridas.

Uteslut felanvändning och drift utan övervakning (t.ex. lekande 
barn).

Hissen får endast manövreras när du sitter.

Hissen får inte användas vid brand

Kontrollera att inga löst hängande kläder kan hamna i körskenan 
eller på plattformen när hissen är igång.

Hissen ska fällas upp om den inte används, snubbelrisk.

Håll händerna borta från körskenan när hissen är igång.

Körsträckan måste observeras i färdriktning under färden.

Hissen är endast godkänd för transport av en sittande person.

För aldrig in fasta föremål eller vätskor genom springor eller andra 
öppningar, även inte när hissen står stilla.

Hissdelar, beklädnader eller manöverdon får inte avlägsnas,
separeras, krökas eller manövreras med våld.

Armstöd får inte manövreras med våld eller fällas upp eller ner
under färden.

Stoppa körkommandot om hinder eller föremål dyker upp på 
körsträckan eller vid stolen.

Avlägsna inte skyltar eller dekaler på hissen.

Reparationer får endast genomföras av fackpersonal.

Hissen får inte användas i explosionsbenägen atmosfär.

Gör inga onödiga rörelser på stolen, gunga t.ex. inte.
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För inomhus-och utomhusanläggningar är en kortvarig eller 
permanent översvämning av hissen förbjuden.

Nedsmutsningar på hissen ska avlägsnas med polityr eller en fuktig 
trasa, inte med en vattenstråle.

Stolen och körsträckan ska vara belyst av dagsljus eller av en 
tillräckligt elektrisk belysning. Den elektriska belysningen får inte 
vara kopplad till en timer.
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4.1

4.2

4.3

Huvudbrytare
Huvudströmbrytaren (röd nyckel) befinner sig på stolramen, bredvid sittytan (se 
s.7/pos.5). Nyckeln kan dras loss med en vridning mot vänster, detta avbryter 
strömförsörjningen.  

Djupurladdningsskydd
Alla stolhissar T80 är försedda med ett djupurladdningsskydd. Denna akustiska
signalgivare ska skydda batterierna mot djupurladdning.
När batterispänningen sjunker under 22 V ljuder en pipsignal i en intervall på ca 5 
sekunder. I sådana fall bör du köra till nästa, om möjligt den nedreladdningsstationen och 
ladda upp hissen där i flera timmar (detta sker automatiskt vid laddningshållplatsen). När 
hissen är korrekt laddad tystnar pipsignalen. Signalen kan även stängas av med ett tryck 
på nödstoppsknappen, detta påverkar inte uppladdningsprocessen.
Notera: Om stolhissen inte laddas upp 30 sekunder efter senaste motorrörelse, ljuder 

också en signal.

Laddaren  (indikatorlampor)
Indikeringslamporna på laddaren visar aktuell status på laddaren. Det är viktigt att skilja 
mellan olika typer av laddare.  
Betydelsen av de olika färgerna och indikatorlamporna anges på laddaren. Vid 
instruktionen genomgår montören all information och förklarar allt i detalj en gång till.

Om ingen laddning sker trots att laddaren är driftsklar och hissen står korrekt i 
laddningsstationen:
Kontrollera laddsäkringen (se s.7/pos.11), denna sitter på stolhissens baksida. För detta 
ändamål måste huven (endast utomhusanläggningar) fällas upp (den nedre delen ska 
fällas mot körskenan, sedan kan denna dras bort neråt). Omkopplaren (liten spak) på 
laddsäkringen måste peka uppåt. Sedan ska huven monteras igen.
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4.4

4.5

Hämta och skicka stolen

Stolhissen kan hämtas från varje hållplats eller skickas därifrån till en annan 
hållplats. För att göra så sätter du in nyckeln vid resp. hållplats och vrider den åt 
motsvarande håll och håller fast den i detta läge (körkommandot ska aktiveras 
permanent, så kallad stegningsdrift). 

Hissen reagerar inte omedelbart, men med en fördröjningstid på ca 2 sekunder.

Notera: Från de externa manöverplatserna kör hissen endast i hopfällt skick, dvs. 
stolens arm- och fotstöd måste vara uppfällda.

Vid en våningskoppling (mer än två stopp) ska stolhissen hämtas eller skickas 
enligt följande: När stolhissen T80 har kommit fram i ett av de mellersta stoppen, 
stannar den där. Om stolhissen T80 ska fortsätta måste den externa 
kommandogivaren släppas kort och omedelbart tryckas igen, så att stolhissen 
fortsätter.

Gör så här för att fälla ihop stolen för hand:
    a) Fäll tillbaka armstöden
    b) Fäll upp sittytan
    c) Fäll upp fotstödet
Genomför stegen i omvänd ordning för att fälla ut stolen igen.
Notera: Radiosändaren, som används för att hämta och skicka stolhissen, är
utrustad med en LED.. 
GRÖN:      Batterierna är ok
ORANGE: Batteriernas effekt försvagas, batterierna bör bytas snart
RÖD:          Batteriernas effekt är mycket svag, batterierna ska bytas omedelbart

Köra med stolhissen

I stolhissens armstöd finns följande manöverelement:
a) Nyckelbrytare                      Funktion -I- , -0- och –II-      (s.7/pos.3)
b) Tryckknapp NÖDSTOPP (röd knapp)                       (s.7/pos.4)
c) OK Knapp                                                            (s.7/pos.10)
d) Nödanrop                                                                       (s.7/pos.8)

OK-knappens funktion, som beskrivs i det följande, kan falla bort i undantagsfall, 
till exempel vid en amputerad arm eller om armen är förlamad. Då finns OK-
knappen, den är dock utan funktion som om den hela tiden vore nedtryckt. 
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 !  Stolhissen måste fällas ut (se även 4.4).
!  Sitt ner och fäst säkerhetsbältet
!  Sätt i nyckeln 
!  Tryck på OK-knappen och håll den nedtryckt under hela färden
! Ge ett körkommando, genom att vrida nyckeln i önskad riktning (startordern 

ska ges permanent, stegningsdrift)

När målhållplatsen är nådd:
!  Stolen stannar automatiskt vid det övre och det undre stoppet (respektive 

position ställs in vid montage).
!   Släpp OK-knappen
!   Släpp nyckeln och dra loss den
!   Öppna säkerhetsbältet och lämna stolhissen.
!  Fäll upp/ihop stolhissen igen så att den inte blockerar trappuppgången (se 

4.4).

 Stolhissen T80 stannar automatiskt vid ett av de mellersta stoppen om en 
fortsatt körning önskas, ska släppa körkommandot släppas kort och sedan 
aktiveras igen.

!    Om färden har avbrutits av någon anledning, måste ett nytt körkommando ges

4.6

4.6 1

Åtgärder vid oväntat stillestånd

Vi rekommenderar att alltid ha med dig en fungerande mobiltelefon som du kan 
ringa efter hjälp med.

Manuell betjäning
Stolhissen T80 kan även betjänas manuellt. En manuell betjäning får endast 
utföras av fackpersonal!  Gör på följande sätt:
a) Tryck ner NÖDSTOPP-knappen (s.7/pos.4.) på stolhissen. 
b) Avlägsna huven (s.7/pos.1) (för detta ändamål ska först skruven på ovansidan 

tas bort). På huven sitter en omkopplare, där kabeln på stickkontakten ska dras 
av (verktyget följer med i omslaget).

c) Placera försiktigt huven på sidan 
d) Bromsluftningsspaken ska tryckas uppåt eller neråt och samtidigt ska 

handhjulet på motorns axelände vridas (se ritning på nästa sida).
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Körningen bör alltid genomföras mot den nedre hållplatsen (det krävs mindre 
kraftför vridningen av handhjulet). Respektive vridriktning står på handhjulet.
Notera: Om orsaken för stilleståndet inte kan fastställas entydigt, bör du utgå ifrån 
att fånganordningen har löst ut och att anordningens säkerhetsbrytare har slagit 
från hissen. Återställning av fånganordningen får endast genomföras av 
fackpersonal. I sådana fall ska du följa beskrivningarna ovan, handhjulet ska 
dock först vridas mot UPP (tills hissen har flyttat på sig ca 5 cm på körskenan), 
sedan kan handhjulet vridas i riktning NER).

Stolhissen ska fällas ihop för hand så att plattformen inte blockerar trappan (se 
4.4).

5.

5.1

Tillval

    Stolhissarna T80 kan även rustas ut med tillval efter behov. 
    

Optisk varningssignal
Vid varje körrörelse av stolhissen aktiveras en optisk signal (orange blinkande ljus 
på huven). Upprepningsfrekvensen av dessa signaler är ca en sekund.

Dra av huven inkl. ryggstöd

Skruv

Handratt Bromsluftningsspak
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6.               Åtgärder vid fel

Störning Möjlig orsak Åtgärd
Hissen fungerar Står nyckeln i manöverpanelen Använd nyckelbrytaren korrekt
inte alls på -I- eller –II-, och vid de andra på (se 4.4 resü.4.5)

-0- resp. avdragen ?
Är alla NÖDSTOPP- knappar NÖDSTOPP-knappar
upplåsta? genom vridning eller dragning

(beroende på modellen)
Står hissens huvudbrytare på Slå på huvudbrytaren
-I- ? (se 4.1)
Batterier defekta eller 
djupurladdade

Byt batterierna (fackpersonal)

Fånganordningen är nedtryckt Kontakta fackpersonal

Uppfälld Är kontaktpanelen resp. Flytta kontaktlisten resp.
och upptagen ramsidokontakt fritt Ramsidokontakten något
Hissen startar inte rörlig? t

OK-knapp nedtryckt? Tryck OK-knappen och ge 
körkommandot

Hissen kan inte Står alla nyckelbrytare Använd nyckelbrytaren korrekt
Hämta resp. på -0- med undantag av 

manöverstationen
(se 4.4 resp. 4.5)

Skicka som valdes av dig?
Är batterierna i sändaren Byt batterierna i sändaren
OK?
Är stolhissen hopfälld? Fäll ihop stolhissen

                 Om du inte kan åtgärda felet själv ska du kontakta kundtjänsten.

7. Akustisk varningssignal

Längd
[sek]

Paus
[sek]

Orsak Åtgärd

0,1 5,0 - Batteriunderspänning 
  (se även 4.2)

Kör in i laddningsstationen och ladda 
upp batterierna

0,1 0,5 Akustisk färdvarning      -----
0,1 0,25 „Frikörning“ (beskrivning, sidan 4)      -----
2x kort 4,0 Övertemperatur motor/elektronik 

eller säkring defekt
Färden kan fortsätta efter ca 5 minuter 
svaltid möjlig (vid otillräcklig svalning 
ska svaltiden förlängas med ytterligare 5 
minuter)

3x kort 4,0 Fel motor/elektronik Informera kundtjänsten
Permane
nt signal

  ---- Nödanrop med beeper i stolen Släpp nödropsknappen

Obs: Den akustiska varningssignalen kan undertryckas genom att nödstoppsknappen trycks, 
laddningsprocessen fortsätter (undantag: permanent signal).
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8.            Överblick över servicen för din stolhiss T80

Installerad den: Fabr. nr.:

Installerad av: Besiktigad den:

Nr Datum Service Namnteckning

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


