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Tag nøglen fra ladestation.

Fjern stik til håndbetjening fra Luna.

Fjern prop i siden af Luna.

Stik nøglen i hullet på siden af Luna.

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

Anvendes, hvis Lift op / 
Lift ned ikke virker. 
Hold knap med faldskærm 
nede under nedsækning, som 
påbegyndes efter 5 sek. 
Liften bipper konstant, når 
knappen holdes nede.

Hvis nødfir på håndbetjening ikke virker, 
benyttes det mekaniske nedfir således:

Scan QR-koden 
for yderligere 
informationer

Håndbetjeningen skal altid være 
tilsluttet, for at liften virker.

Nødstop
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Reset
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Nødfir

Hvis der er trykket på den 
røde STOP-knap, skal Reset 
holdes inde i 5 sek. for at 
håndbetjeningen kan virke og 
oplade igen.

Hvis lampe under Reset lyser, 
hold Reset-knap inde i 5 sek., 
for at liften igen kan køre.

Lift ned

Lift op

HUSK 
ALTID AT SÆTTE 
HÅNDBETJENING 

I OPLADEREN 
EFTER BRUG

LAMPERNE LYSER 
DE FØRSTE 2 MIN. 
VED OPLADNING. 
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Nedtagning af lift med stang
1. Sænk liften ned i holderen på Luna bordet
2. Hold stroppen stram
3. Pres stangen ind nederst på låsen (se skitse A)
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
7. sidde på stangen, så den er klar til næste værelse.

 

Lås

Strop

Arm

A

B

C

 

 

 

Strop på lift.

Løs strop kan 
lægges i pose.

Stang til 
nedtagning 
af lift.

Holder til 
lift.

Holder og 
lader til hånd-
betjening.

Taske til f.eks. sejl, quickguide 
eller brugervejledning.
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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. Strop-

pen 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.

Rum-til-rum med en Luna

VIGTIGT
Sørg for at holde en sikker afstand mel-
lem brugerens hoved og loftliften, inkl. 
strop under løft. 

Sæt altid liften til opladning efter brug. 
Håndbetjeningen skal altid være tilslut-
tet, for at liften virker.


