
Bruksanvisning Takløft Invacare© RobinTM

Allment
•  Forflytt løftmotoren med å dra i løftebåndet. Håndkontrollen eller nødsenkings-

snoren skal ikke brukes til dette formålet.
•  Manøvreringen av løfteren skjer med knappene på håndkontrollen.
•  Da løften kjøres opp eller ned ubelastet må løftebåndene henge fritt.
•  Ved bruk av løftemotoren tennes den blå indikatorlampen og lyser i ca 30 sekunder 

etter avsluttet bruk av løftemotoren.
•  Blinkende indikatorlampe og lydsignal betyr lav batterispenning – sett omgående løfte-

ren til lading - rerserve finnes for ca 5 løft.

Løft og forflytning
•  Plasser seilet ved å kople løfteseilets ryggbånd først til løftekrokene og deretter ben-

båndene til løftekrokene. Les også igjennom bruksanvisningen som følger med hvert 
seil.

•  Strekk båndene, kontroller hvordan løfteseilet sitter på brukeren og at båndene sitter 
riktig i løftebåndskrokene.

•  Løft brukeren eller senk sengen.
•  Forflytt brukeren.
•  Sett løftemotoren til parkering og plasser håndkontrollen til laderholderen etter hver 

gang løfteren er i bruk.

Nødstopp og nødsenk
•  For Nødstopp, dra lett i snoren på løftemotorens underside.
•  Tilbakestill nødstoppen ved å trykke inn den røde knappen ved snoren.
•  For Nødsenking, trekk videre i nødstoppen og senkingen begynner. For å avbryte 

nødsenkingen, slip snoren.
•  Knappene på løftemotoren kan brukes for heving/senking om håndkontrollen ikke 

skulle fungere.
•  OBS. Håndkontrollen og lading fungerer ikke om nødstoppen er aktivert.

Våtrom
•  Når løftemotoren brukes i våtrom skal løftemotoren forflyttes bort fra dusjområdet 

når den ikke er i bruk.

Friløft (frittstående løftestilling)
•  Ved arbeid med friløft, tenk på tippefaren. Forflytning skal alltid utføres rett under skin-

nene.

Øvrig
• Les nøye igjennom vedlagte manual til løftemotoren og løfteseilet.
•  Kontroller daglig løfteseilet og løftemotorens løftebånd. Skadete løfteseil skal kastes.
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