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Indledning
Det er vigtigt, at gennemlæse denne brugsanvisning inden ibrugtagning af Junior Løftesejl, samt 
at de nævnte råd og anvisninger om sikkerhed og brug følges for at opnå den optimale udnyt-
telse af løftesejlet.

Junior Løftesejl er konstrueret til personløft sammen med en mobil personløfter eller kran. Junior 
Løftesejl anvendes sammen med løfteåg og lift/kran, der er godkendt til personløft.

Junior Løftesejl anvendes til børn og voksne, når der anvendes et løftesejl der passer til person-
ens højde. 

Junior Løftesejl må kun anvendes til personløft, anvendes MJ Junior Løftesejl til andet formål end 
beskrevet, gælder CE-mærkning og garanti kun ved fabrikantens skriftlige godkendelse. 
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Anvendelse
Junior Løftesejl anvendelse:

• Sejlet anvendes af personale der er instrueret i sejlets brug

• At der anvendes den korrekte størrelse sejl.

• Anvendes til person i siddende stilling/liggende stilling.

• Må kun anvendes til personer under 350 kg.

• Anvendes i forbindelse med godkendte løfteåg og personløfter eller kran.

• Bruger må ikke løftes i sejlet uden opsyn.

Valg af sejl størrelse
Art.nr. Størrelse Alder
1690101T 90 – 100 cm. 2 -  3 år
1690102T 100 – 110 cm. 3 -  5 år
1690103T 110 – 130 cm. 5 -  8 år
1690104T 120 – 155 cm. 6 -12 år

OBS: Kategorierne er kun retningsgivende, brugers vægt og kropsbygning kan betyde, at en 
anden størrelse skal vælges.
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Løftesejlets nederste del trækkes ned til 
bækkenet med de 2 lårstøtter til hver side.

Centreringsbånd med velcrolukning

Lårstøtter
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Når sejlet er placeret ved bækkenet, lukkes 
sejlets centreringsbånd med vekcro lukning 
om kroppen.

Lårstøtterne trækkes under låret og fast-
gøres til løfteågets kroge. 

Inden løft,- vær sikker på, at stropper er 
placeret korrekt i løfteågets kroge.

Vær forsigtig under løftet, undgå, at arme, 
ben og hoved kommer i kontakt møbler og 
andre genstande der kan forårsage klemning 
eller slag mod personen. 

Inden løft, -vær sikker på, at løftesejlet sid-
der korrekt på personen samt at stropper 
ikke tvinder.



Maks. løftekapacitet er på 350 kg.

Løftesejlet må kun anvendes til personløft.

Brug kun godkendt løfteudstyr.

Efterlad aldrig personer uden opsyn, når de er placeret i løftesejlet.

Vedligeholdelse
Daglig vedligeholdelse inden ibrugtagning, efterse Junior Løftesejl for snavs, skader og slidtage, 
kontroller syninger, stof og stropper for sprængninger, rivninger.

Ved skader eller slidtage skal Junior Løftesejl kasseres.

Bortskaffelse 
Når Junior Løftesejl ikke længere skal anvendes, kan dette sendes til destruktion for genanven-
delig affald eller brændbar stof.

Sejlet kan vaskes ved 90˚C, med brug af almindeligt vaskemiddel, brug ikke blegning, anvend 
ikke tørretumbler til tørring efter vask og anvend ikke kemisk rensning.

Garanti
Fabrikantens garanti omfatter fremstilling, materialer og funktion af det leverede udstyr. 
Garantien er gældende, når udstyret anvendes som beskrevet i brugsanvisningen og til det 
formål, hvorunder udstyret er leveret.

Garantien omfatter udbedring af fejl og mangler på det leverede udstyr og ikke evt. følgevirk-
ninger forårsaget af disse.

Alle reparationer og udskiftninger af komponenter i garantiperioden må ikke foretages uden 
forudgående tilladelse og godkendelse af fabrikanten. 

Garantiperioden er efter gældende lovgivning eller som aftalt i ordrebekræftelse.
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