QUICKGUIDE
Luna IPx4 loftlift

VIGTIGT
• Sørg for at holde en sikker afstand mellem brugerens hoved
og loftlift og strop under løft.
• Håndbetjeningen skal altid være tilsluttet, for at liften virker.

BATTERI

Strop
monteret
(flytbar)

100%
50 %.
SKAL SÆTTES TIL LADNING!

Bajonet
monteret
(fast monteret)

Lift op

OPLADNING

Lift ned

SEJL

Reset

1) Sejlstroppen
føres ind over krog
i åben position.

Nødstop
bip

2) Stropperne trækkes ned således at
krogen lukker.
3) Afmontering gøres
modsat. Stroppen
trækkes op,
krogen åbner,
sejlet løftes af.

Ladestation,
nøgle til
mekanisk
nødnedfir.
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NØDNEDFIR
1 Aktiver elektrisk nødnedfir på
håndbetjening.
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5
6

Hvis det elektroniske nødnedfir ikke
virker, benyttes det mekaniske:
2

Tag nøglen fra ladestation.

3

Fjern stik til håndbetjening fra Luna.

4

Fjern prop i siden af Luna

5

Stik nøglen i hullet på siden af Luna.

6

Drej nøglen ind til krog med åg er i
ønsket position.

Scan QR-koden
for yderligere
informationer
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NEDTAGNING AF LIFT MED STANG
1. Sænk liften ned i holderen på Luna bordet

Lås

2. Hold stroppen stram
3. Pres stangen ind nederst på låsen (se skitse A)

Arm

Strop

4. Pres stangen op ad mod låsen (se skitse B)
5. Løft låsen af krogen (se skitse C)
6. Når stroppen køres ind på plads, skal den altid holdes stramt. Lad evt. låsen
sidde på stangen, så den er klar til næste værelse.
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Strop på lift
Holder
til lift

Løs strop kan
lægges i pose.

Holder og
lader til håndbetjening

Stang til
nedtagning
Taske til f.eks. sejl,
quickguide eller
brugervejledning
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SVING GENNEM DØR MED 1 LUNA
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1. Luna og kørevogn i tilstødende rum placeres så tæt på døråbning som muligt.
2. Overførselsstroppen fra tilstødende rum kobles til det ledige bøjlebeslag på
Luna. Stroppen slækkes langsomt ind til overførselsstroppen bærer brugerens
vægt.

3. Den løse strop kan nu afmonteres og bør hænges op således at den ikke kommer i vejen for den videre forflytning.
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test er udført af TÜV.
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VIGTIGT:
Sørg for at holde en sikker
afstand mellem brugerens
hoved og loftliften, inkl.
strop under løft.
Sæt altid liften til opladning
efter brug.
Håndbetjeningen skal altid
være tilsluttet, for at liften
virker.

