
Bruksanvisning Taklyft Invacare® RobinTM

Allmänt
•  Förflytta lyften med hjälp av lyftbanden. Manöverdosans sladd eller 

nödsänkningssnöre får ej användas för detta ändamål.
•  Manövrering av lyften sker med knapparna på manöverdosan.
•  Då lyften körs upp eller ned obelastad måste lyftbanden hänga fritt.
•  Vid användning av lyften tänds den blå indikatorlampan och lyser i ca 30 sekunder efter 

avslutad användning av lyftmotorn.
•  Blinkande indikatorlampa och ljudsignal betyder låg batterispänning – sätt omgående 

lyften på laddning - reserv finns för ca 5 lyft.

Lyft och förflyttning
•  Applicera selen genom att koppla lyftselens ryggband först till vardera lyftbandskrok 

och därefter benbanden till vardera lyftbandskrok. Läs även bruksanvisningen som 
medföljer varje lyftsele.

•  Sträck banden, kontrollera hur lyftselen sitter på brukaren samt att banden sitter rätt i 
lyftbandskrokarna.

•  Lyft brukaren eller sänk sängen.
•  Förflytta brukaren.
•  Återställ lyftmotorn till parkeringsläget och placera manöverdosan i laddningshållaren 

efter varje användning av lyften.

Nödstopp och nödsänkning
•  För Nödstopp, dra lätt i snöret på lyftmotorns undersida.
•  Återställ nödstoppet genom att trycka in den röda knappen vid snöret.
•  För Nödsänkning, dra vidare från nödstopp och sänkningen påbörjas. För att avbryta 

nödsänkning släpp nödsänkningssnöret.
•  Knapparna på lyftmotorn kan användas för höjning/sänkning om manöverdosan har 

skadats.
•  OBS. Manöverdosan och laddning fungerar ej om nödstoppet är aktiverat.

Våtutrymmen
•  När lyftmotorn används i våtutrymmen skall lyftmotorn förflyttas bort från duschut-

rymmet när den inte används.

Frilyft (fristående lyftställning)
•  Vid arbete med Frilyft, tänk på tipprisken. Förflyttning skall alltid utföras rakt under 

skenan.

Övrigt
• Läs noggrant igenom bifogade manual till lyftmotorn och lyftselen.
•  Kontrollera dagligen lyftselarna samt lyftmotorns lyftband. Skadade lyftselar skall 
 kasseras.
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