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Viktigt

Denna manual innehåller viktiga säkerhetsanvis-
ningar och information om hur lyften och dess 
tillbehör ska användas.

I den här manualen är brukaren den person som 
lyfts. Assistenten är den person som hanterar och 
styr lyften.

Varning!
Denna symbol indikerar särskilt 
viktig säkerhetsinformation. Följ 
dessa anvisningar noga

Läs igenom manualen innan du 
börjar använda lyften! 
Det är viktigt att du förstår inne-
hållet i manualen fullt ut innan du 
försöker använda utrustningen

På www.etac.com kan du ladda ned dokumen-
tation så att du garanterat har den senaste ver-
sionen.

Svensk manual
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Molift Air 205/300

Molift AIR är en kraftfull och smidig taklyft som 
används för att flytta patienter och brukare på ett 
bekvämt och säkert sätt. Lyften passar bra både 
för flyttning av sittande och liggande patienter. 
Den passar även som hjälpmedel vid stå- och 
gåträning i kombination med tillbehör ur Molifts 
omfattande tillbehörsprogram.
Molift AIR är en mycket lätt motor som i kom-
bination med Quick Release-kopplingssystemet 
gör den lätt att hantera vid monterings- och 
underhållsarbete.

Om Molift Air

Lyftens beståndsdelar:
Beskrivning av de delar lyften 
kan monteras isär i

1. Åkvagn
2. Lyftdel
3. Sidoskydd
4. Nödstopp/nödsänkning
5. Lyftband
6. Quick Release-koppling
7. Handkontroll
8. Lyftbygel
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Allmänt

CE-märkning
Produkten och de tillbehör som beskrivs i denna bruksanvisning överensstämmer med 
förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 som medicinteknisk produkt, riskklass I.
Produkten har testats och godkänts av tredje part i enlighet med standarderna IEC 60601-
1, IEC 60601-1-2 och EN/ISO 10535:2006.
Alla allvarliga incidenter som inträffar och som är relaterade till produkten ska rapporteras 
till tillverkaren och den behöriga myndigheten i det medlemsland där användaren och/eller 
patienten bor.

 
Villkor för användning
Lyft och flyttning av en person medför alltid vissa risker. Endast utbildad personal får använda den 
utrustning och de tillbehör som beskrivs i denna manual. Installationen av skensystemet måste utföras av 
behörig personal och i enlighet med tillämpliga installationsanvisningar.

Modifieringar och användande av komponenter från andra tillverkare.
Vi rekommenderar att endast komponenter och reservdelar från Molift används. Försäkran om överens-
stämmelse är inte giltig och Etac tar inget garantiansvar om modifieringar har utförts på produkten. Etac 
tar inget ansvar för fel eller olyckor som kan inträffa om komponenter från andra tillverkare används.

Endast behörig personal har rätt att öppna lyften eller något av dess tillbehör för 
att utföra underhåll eller reparationer. Risk för skador från roterande delar och 
elstötar.

Lyften är inte avsedd att styras och hanteras av den person som lyfts. Om lyften ska användas av 
en funktionshindrad person som bor själv måste någon form av kommunikationsanordning finnas 
installerad i lyftens omedelbara närhet så att den funktionshindrade har möjlighet att kalla på hjälp i en 
eventuell nödsituation. En sådan kommunikationsanordning kan exempelvis vara ett larmsystem eller en 
lättåtkomlig telefon.

Garantimeddelande
Två års garanti mot defekter i utförande och material i våra produkter. Ett års garanti på batterier.
Se www.etac.com för villkor.
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Produktetikett
Huvudproduktetiketten har en streckkod med 
ID, serienummer och tillverkningsdatum för 
produkten.

ECP ID:Rev. Description: Released Date:Revised Date: Revised By: Released By:

Description / Title:Designed By:

Date Created:

Category: Project ID:

Scale: Format: State:

Volume (mm3): Weight (g):

Material:

Drawing  / Document number:

Ceiling Hoist  

  APPROVED

2020-12-07

ELJ Product label, Air 205 20-070

2021-11-17Updated according to legal req. ELJ ELJ2021-11-176

Air 205
Gross weight 215,8kg / 475,8lbs
SWL 205kg / 452lbs
26.4V DC, IP24
Duty cycle 10%

76,5mm

25,5mm

Size 76,5mm x 25,5mm
Silver background
QR code URL: http://q.etac.com/004t
(01)XXXXXXXXXXXXXX(11)XXXXXX(21)XXXXXX

XXXXXX YYYY-MM-DD

Etac A/S
Parallelvej 3
DK-8751 Gedved
www.etac.com

ABCDEFGHIJ

Varningsetiketter och symboler
Närmare beskrivning av de symboler som finns på 
produkten:

 Klass II, dubbel isolering

CE-märkt

Se manual

Endast för inomhusbruk

255 560 Max. brukarvikt

Får ej kasseras i hushållssoporna

Nödstopp/nödsänkning

Servicelampa

Batterilampa

Insexnyckelsymbol för manuell 
nödsänkning

60601-1

Certification Body mark

Tillverkare

Tillverkningsdatum

Katalognummer

Serienummer

Medicinteknisk produkt

Produktidentifiering

YYYY-MM-DD
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Safe Working Load (SWL)
 Molift AIR 205: 205 kg 
 Molift AIR 300: 300kg
Enhetsvikt
 8,46 kg (18,65 lbs)
Batteri:
 Art: 2510023
 26.4 V NiMH 2.6 Ah
Batteriladdare:
 Charger for handcontrol, Mascot - type 2215
  Art. nr.: 1240100
 100-240 V AC, 50-60 Hz max 0.9A
 Output 0.9A
 IRC Power Supply, Mascot - type 9920
  Art. nr.: 2510119
 Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz max 0.9A
 Output: 24VDC 1.6A/40W
 IRC Charger, Mascot - type 2515
  Art. nr.: 2510147
 In: 20-30VDC 1.3A
 Output 0.5A
Lyfthastighet
 60 mm/sekund
 med 75 kg belastning

Drivmotorhastighet
 0,2m/second (7,87 inches/second)
Skyddsklass
 Handkontroll IP24
 Lyftmotor IP24
Ljudnivå, maximal A-viktad
 LWA = 63 dB
Tryckkraft, knapp
 Knappar på handkontroll: 3,4 N
Material:
 Aluminium, plast

Förväntad livslängd:
Lyften har en förväntad livslängd på 30 000 cykler 
eller 10 år.

Mått:
L x W x H (längd, bredd, höjd utan åkvagn)
 36 x 19 x 19,5 cm 
A (lyftområde)
 300 cm
B (minimimått från tak till lyftbygelns 
anslutningspunkt)
 32,7 cm

Tekniska data

CSP

A 3000mm
118,11”

W 190mm
7,48”

L 360mm
14,17”

Min. 300mm
11,81”

H 195mm
7,67”

E 10mm
0,39”

B Min.
327mm
12,87”

Min.
62mm
2,44”

F Min.
385mm
15,15”

F Min.
475mm

18,7”

Min.
120mm
4,72”

Min.
210mm
8,26”

D 245,5mm
9,66”

C 29,5mm 
1,16” /

72,5mm 
2,85”
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Installation

Montering och installation
Lyften är märkt med Safe Working Load 
(SWL), dvs. säker arbetsbelastning. Denna får 
inte vara högre än skensystemets maximala 
belastningskapacitet.

Skensystemet får endast 
installeras av behörig personal 
och i enlighet med tillämpliga 
installationsanvisningar.

Börja inte använda lyften förrän 
en kontroll har genomförts enligt 
checklistan efter installation.

Installation av åkvagnen

Montera åkvagnen i skensystemet

Ta bort ändstoppet och för in åkvagnen i skenan. 
Sätt tillbaka ändstoppet och se till så att det sitter 
ordentligt fast.

Se till så att ändstopp är mon-
terade på alla skensystemets ändar 
innan du börjar använda lyften!

Installation av lyftdelen

Montera lyftdelen på åkvagnen. Inga verktyg 
krävs. Lyftdelen har två anslutningspunkter.

Börja med att ansluta en av punkterna. Tryck in 
knappen så långt det går och placera lyftdelen i 
anslutningsdelen på åkvagnen. Släpp knappen 
och var noga med att se till att den visar tydligt 
grönt innan du ansluter nästa punkt på samma 
sätt.

Se till så att bägge anslutningspunkternas knappar 
återgår helt till ursprungsläget och visar tydligt 
grönt efter installationen.

Linan och röret för nödsänkning kan anpassas till 
korrekt längd (höjd) genom att de kapas. 

Checklista efter slutförd installation

Före användning använder du denna checklista för 
att kontrollera att lyften är installerad på rätt sätt 
och kan fungera korrekt och säkert.

 Ändstopp har satts på plats på skenorna efter 
montering av åkvagnen

 Kontrollera att lyften är ordentligt monterad i 
skenan och att lyften inte har några lösa delar.

 Utför ett lyft med normal belastning (60–80 
kg)

 Kontrollera att batteriet är fulladdat.
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Så här använder du Molift Air

Handkontrollen har två knappar för höjning och 
sänkning, alternativt fyra knappar om lyften är 
utrustad med framdrivning. Handkontrollen är 
försedd med en indikatorlampa som tänds när 
batterinivån är låg och lyften behöver laddas.

Dra inte i handkontrollen för att 
flytta lyften längs skenan

Handkontroll

Allmänna säkerhetsåtgärder
Använd endast tillbehör och selar som är justerade 
för att passa brukaren, typen av funktionshinder, 
kroppsstorleken, vikten och typen av flyttning.

Pausfrekvens/pulslängd.
Molift Air får inte köras konstant i mer än 2 
minuter (vid maximal belastning) och varje paus 
ska vara minst 18 minuter lång. Pulslängd 10 %. 
(Paus enligt standarden ISO-EN 10535)

Safe Working Load – säker arbetsbelastning

Om den maximala belastningen (SWL) 
är olika för lyftbygeln och selen eller 
annat lyfttillbehör ska alltid den lägsta 
maxbelastningen användas.

Molift-lyften ska endast användas för 
att lyfta personer. Använd aldrig lyften 
för att lyfta eller flytta någon typ av 
objekt.

Följande inspektion ska utföras dagligen eller före 
användning:

 Se efter om lyften och skensystemet har några 
synliga skador, defekter eller deformationer

 Se till så att lyftbygelns koppling och alla bort-
tagbara delar sitter ordentligt fast

 Testa nödstoppsknappen och nödsänkningen
 Se till så att batterilampan inte är tänd och att 

servicelampan lyser grönt

 Se efter om lyftbandet har några synliga 
skador eller slitningar.

 Testkör lyftens manöverfunktioner och se till 
så att lyften inte avger några onormala ljud

Vid fel eller brister ska lyften tas ur drift och 
märkas med ”ur funktion”

Före användning/daglig kontroll



8

Molift Air 205/300 | BM16104 Rev K | www.etac.com

Montering av lyftbygeln

1. Passa in lyftbygeln i anslutningspunkten.
2. Tryck på knappen på låstappen och tryck in så 

långt det går.
3. Se till så att låstappen sitter fast ordentligt
4. Avlägsna låstappen genom att trycka på knap-

pen samt trycka på bulten från motsatt sida 
samtidigt som du håller in knappen.

Nödstopp/nödsänkning

Nödstopp
Aktivera och återställa nödstoppet:

Dra för att aktivera nödstoppet. Knappen trycks ut 
och lyften stannar.

För att återställa nödstoppet trycker du antingen 
tillbaka knappen med fingret eller drar i röret som 
hänger i linan.

Elektrisk nödsänkning
Dra och håll fast för 
att påbörja sänknin-
gen. Håll tills dess att 
brukaren har sänkts 
ned så att lyftbygeln 
kan avlägsnas.

Ska endast användas i nöd-
situationer då handkontrollen 
inte fungerar! Stanna innan hela 
bandet dragits ut, annars kommer 
lyftbandet att lindas åt fel håll och 
gå uppåt.

Manuell nödsänkning
Insexnyckel eller bits för borrmaskin finns inuti 
lyften. Avlägsna sidoskyddet för att komma åt 
dessa.

Öppna sidoskyddet genom att trycka nedåt och 
pressa utåt med en spårskruvmejsel i de två sprin-
gorna. Dra spaken märkt “Brake Release” ner.
Leta upp klistermärket som täcker hålet för 
manuell nödsänkning. Stick hål på eller ta bort klis-
termärket och för in verktyget. Rotera medurs för 
att sänka lyftbandet. Borrmaskin rekommenderas.

Service behövs INTE om:
1) Manuell nödsänkning har använts för en känd 
orsak, och
2) lyftbandet är oskadat, och
3) lyften fungerar som normalt efter att den 
manuella nödsänkningen har utförts.

“Brake Release” funktionen bidrar till att göra 
nödsänkningen mindre kraftkrävande.

Om den manuella nödsänkning har använts på 
grund av ett fel på lyften, ska den skickas till 
service.
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Transport- och användningsförhållanden

Transport och förvaring
Vid förvaring under längre perioder rekom-
menderas det att nödstoppsknappen är aktiverad 
(utdragen). Lyften kan förvaras och transporteras 
vid temperaturer mellan -25 och 70 °C.

Användning
Lyften är utformad för användning i vanlig rum-
stemperatur (+5 till +40 °C).
Lufttryck: 70–106 kPa
Relativ fuktighet: 15–93 %
Om förvaring eller transport skett vid andra tem-
peraturer än de som anges ovan ska lyften ställas 
i ett rum med lämplig temperatur tills den nått 
säker driftstemperatur.

Medicinsk elektrisk utrustning 
kräver särskilda försiktighetsåt-
gärder gällande elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC). Bärbar eller 
mobil radiokommunikationsutrust-
ning kan påverka den medicinska 
elektriska utrustningen och ska 
därför hållas på minst 25 cm 
avstånd från lyftens elektroniska 
komponenter.

Batterier

Molift Air har ett 26,4 V NiMH-batteripack. 
Batteriet har en förväntad livslängd på ca 500 
laddningscykler.

Ladda batteriet vid leverans och 
därefter var sjätte månad för att 
undvika batterifel.

Använda batterier måste kasseras 
som specialavfall i enlighet med 
lokala regler och bestämmelser. Får 
ej kasseras i hushållssoporna

x2

Batterierna måste laddas upp och 
tömmas helt några gånger innan 
de når sin fulla kapacitet. Detta 
gäller också om lyften inte har 
använts under en längre tid (3–4 
veckor)

Batteri- och serviceindikator

Lyften har två indikatorlampor.

Skiftnyckelsymbol/
servicelampa

Batterisymbol/
batterilampa

Det elektriska systemet har en strömsparfunktion 
som stänger av systemet efter tio minuters inakti-
vitet. Då släcks även alla lampor.
Systemet aktiveras genom ett tryck på någon av
manöverknapparna

Batterilampa
Batteriindikatorlampan tänds och avger en 
ljudsignal när batterinivån är låg och lyften måste 
laddas. När detta sker har lyften fortfarande 
tillräckligt med ström kvar för en hel lyftcykel 
med maxbelastning. När batterinivån har nått en 
kritiskt låg nivå kan man endast sänka lyftbandet.

Servicelampa
Lyftens elektronik registrerar de laster som lyfts 
och antalet lyft. Efter en given driftstid avges en 
signal för att indikera att lyften behöver service

Servicelampa Läge

Inget ljus Strömsparläge 
(standby)

Grönt Klar att använda
Gult Beställ service
Rött Utför service
Rött + ljudsignal Utför service 

Omedelbart

Servicens omfattning

I servicen ingår byte av lyftbandet samt inspektion 
och byte av utslitna delar. Service måste utföras av 
behörig personal.

Service krävs när servicelampan lyser rött (då  
5000 lyft i SWL registrerats) eller efter fem år om 
servicelampan ännu inte lyst rött.

Elektronik
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Laddning

Molift Air kan laddas på två sätt:
via handkontrollen med en väggmonterad bat-
teriladdare eller via skenan.

Laddning via handkontrollen

Batteriladdare
Lyften laddas via handkontrollen.
Batteriladdaren ska monteras på en vertikal väg-
gyta nära ett eluttag, minst 120 cm över golvet. 
Laddaren måste användas utanför patientmiljön. 
Laddaren måste placeras eller installeras på ett sätt 
som gör det enkelt att koppla ur nätkabeln. Var 
försiktig så att kabeln inte skadas. Laddaren kan 
ständigt vara ansluten till eluttaget och handkon-
trollen bör placeras i laddarhållaren när lyften inte 
används.

Laddare för handkontroll Nomad/AIR.
 Art. nr.: 1240100

Laddningslampa
Beskrivning av laddningslampan:

Laddningslampa Läge

Gult Klar att använda, inget 
batteri anslutet

Gult Initialiserar
Rött Snabbladdning
Grönt/gult Fulladdning
Grönt Underhållsladdning
Rött/grönt Fel

IRC - In Rail Charging

Lyften laddas via en inbyggd laddare i hissmotorn, 
vilket gör att laddningen pågår kontinuerligt i hela 
skensystemet.

Molift Air IRC har en inbyggd laddare som är 
ansluten till batteriet. Laddaren och IRC-vagnen 
måste installeras i ett skensystem med konduktiv 
tejp. IRC-vagnen ansluts till batteriladdaren inne 
i Molift Air IRC. IRC-vagnen har alltid kontakt 
med den konduktiva tejpen inne i skenan. 
Strömförsörjningen till IRC ansluts till den konduk-
tiva tejpen via IRC-kontakten i änden på skenan, 
och det är därifrån batteriladdaren i Molift Air IRC 
får sin ström.

Conductive
Tape

IRC connection RH62
connected to IRC power supply

Trolley 
IRC

IRC passar både enkelskenor och traverssystem.

Conductive
Tape

Conductive
Tape

IRC connection RH62
connected to IRC power supply

IRC connection RH112
Connected to 
traverse trolley

Traverse 
trolley IRC

Trolley 
IRC

IRC Power Supply
 Art. nr.: 2510119
Charger 2515 DC/DV (Part of Molift Air IRC)
 Art. nr.: 2510147

Hand-
kontroll

Batteri-
indikator

Laddningslampa

Väggmonterad 
batteriladdare

Nätkabel 
(urkopplingsen-

het)
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Överföring

Planera lyftmomentet före lyft, så att det sker 
så tryggt och smidigt som möjligt. Tänk på att 
arbeta ergonomiskt. Gör en riskbedömning och 
dokumentera. Assistenten är ansvarig för bruka-
rens säkerhet.

Molift Air kan användas med både 2-punkts och 
4-punkts lyftbygel för olika typer av förflyttningar: 
sittande, halvliggande eller ambulerande.

Användning av sele

Det är viktigt att selen är utprovad för 
den enskilda brukaren och den avsedda 
lyftsituationen.

Läs igenom selens manual före 
användning.

Undvik att använda skadade eller 
mycket slitna selar.

Selar från andra tillverkare
Vi rekommenderar att endast Etac Molift-selar 
används. Etac ansvarar inte för sådana fel eller 
olyckor som kan inträffa om selar från andra 
tillverkare används.

Lyftning och sänkning

Stå vid sidan av brukaren när du lyfter honom/
henne. Kontrollera att armar och ben inte hamnar 
i vägen för stol, säng eller dylikt. Håll ögonkon-
takt med brukaren så att han/hon känner sig 
trygg. 

Fyrpunktslyftbygeln ska alltid placeras på tvären 
över brukaren för att förhindra att brukaren glider 
ur lyftselen av misstag.

Lyftbygelns utformning med krokar förhindrar att 
selen – förutsatt att den är korrekt monterad – 
oavsiktligt kopplas loss. 

1. Kontrollera att selen är rätt applicerad på 
brukaren och att bandöglorna sitter som de 
ska i lyftbygelns krokar.

2. Sträck selens band utan att brukaren lyfts. Se 
till så att krokarna sitter ordentligt fast i selens 
alla fyra öglor för att förhindra att brukaren 
glider eller faller ned

3. Lyft brukaren och utför förflyttningen.

Vinkelsensor
Lyften har en säkerhetsfunktion som förhindrar 
lyft om lyftbandets vinkel är för brant.. 

>30˚

Om lyften inte reagerar när du trycker på uppåt-
knappen på handkontrollen kan det bero på att 
sensorn aktiverats på grund av att lyftbandets 
vinkel är för brant eller på grund av att lyftbandet 
har snott sig.
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Tillbehör

Rekommenderad extrautrustning och rekommend-
erade tillbehör för Molift Air.

Lyftbyglar

Molift Air kan användas med 2- eller 4-punkts 
lyftbygel.

Lyftbygel i aluminium

2-punkts Small, aluminum, 350 mm, 
 Art. nr.: 2530115 
2-punkts Medium, aluminum, 450 mm, 
 Art. nr.: 2530120
2-punkts Large, aluminum, 550 mm, 
 Art. nr.: 2530125 

4-punkts Small, aluminum, 350 mm, 
 Art. nr.: 2530210
4-punkts Medium, aluminum, 450 mm, 
 Art. nr.: 2530211
4-punkts Large, aluminum, 550 mm, 
 Art. nr.: 2530212
4-punkts X-Large, aluminum, 650 mm, 
 Art. nr.: 2530213

8-punkts suspension for tyg bår, stål
 Art. no.: 2140003

Våg

Molift vågset (utan lyftanordning)
 Art. nr.: 1840000
Kan kombineras med alla Molift Air-kompatibla 
lyftbyglar. Vågen är godkänd som klass III-våg. 
Vågen kan också beräkna BMI (Body Mass Index) 
med hjälp av ett enkelt tryck. Läs manualen som 
medföljer vågen före användning.

Selar

Etac Molift erbjuder ett brett sortiment av lyftselar 
för olika slags förflyttningar. 
Etac Molift RgoSling är utvecklad för att kom-
bineras med en 4-punkts lyftbygel men selen 
fungerar även med en 2-punkts lyftbygel. 
Se kombinationslistan i selens manual för att hitta 
rätt kombination av sele och lyftbygel.
Etac Molift RgoSling-selen finns i storlekarna 
XXS–XXL, i polyester och nätpolyester.

Rgosling Mediumback Padded (XS-XXL)
Rgosling Highback Padded (XS-XXL)
Rgosling Mediumback Net (XXS-XXL)
Rgosling Highback Net (XXS-XXL)
Rgosling Toilet Lowback (XXS-XXL)
Rgosling Toilet Highback (XXS-XXL)
Rgosling Ampu Mediumback (XXS-XXL)
Rgosling Ampu Highback (XXS-XXL)
Rgosling Ambulating Vest
Rgosling Comfort Highback (S-L)
RgoSling Fabric Stretcher

Tillbehör:
Rgosling Extension Loops
 Art. nr.: 1721600
Rgosling Ambulating Vest Groin strap (XXS-XL)
 Art. nr.: 17217XX
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Övergångskoppling
Vissa skensystem är utrustade med övergångskopplingar ①   
Dessa används för att användaren ska kunna flyttas  
från ett skensystem till ett annat, t.ex. mellan två olika rum.

Komponenter

①	 Övergångskopplingsenhet
②	 Övergångskoppling med remskiva
③	 Remskiva med vred
④	 Port (två st. per enhet)

Frånkoppling
Se till att vagnen befinner sig på ett avstånd av 
minst 0,5 m från övergångskopplingsenheten 
innan övergångskopplingen kopplas från..

Dra ner remskivan tills det tar stopp.
Ett ljud hörs när frånkoppling sker.

Övergångskopplingen är nu frånkopplad.

Min. 0.5 m Min. 0.5 mMin. 0.5 m Min. 0.5 mMin. 0.5 m Min. 0.5 m

Click

①①

②

①

③
④

Tilstander

Tilkoblet Frakoblet

Klick

0,5 m min.0,5 m min.
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Överföring – frånkopplad övergångskoppling
Överför inte användaren förrän du har kontrol-
lerat följande:
  Båda portar ① är synliga (övergångskopp-

lingsenhet sedd underifrån).. 

①①

Anslutning
Se till att vagnen befinner sig på ett avstånd av 
minst 0,5 m från övergångskopplingen innan 
övergångskopplings enheterna ansluts.

Skjut traversskenan i önskad riktning.

Click

Skjut traversskenan mot den stationära skenan 
tills övergångskopplingarna ansluts och ett ljud 
hörs.

Överföring – ansluten övergångskoppling
Flytta inte användaren förrän du har kontrollerat 
att övergångskopplingsenheterna är helt ihop-
låsta. Det ska inte gå att skjuta isär skenorna för 
hand. 
Användaren kan nu flyttas från en skena till en 
annan.

②

Låsbulten ② får inte synas när övergångs-
kopplingen är frånkopplad.

Klick

0,5 m min. 0,5 m min.
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Skötsel

Rengöring och desinfektion

Rengör regelbundet. Rengör ytorna med en fuktig 
trasa och ett lämpligt pH-neutralt rengörings-
medel. Undvik att använda lösningsmedel eller 
starka vätskor eftersom det kan orsaka ytskador 
på lyften. För desinfektion vid behov: använd iso-
propylalkohol. Undvik slipande rengöringsmedel. 
Kontrollera nödstopps- och nödsänkningsfunk-
tionen efter rengöring. Lyften får inte sköljas i 
rinnande vatten.

Undvik att skada eller avlägsna 
etiketter under rengöring.

Rekonditionering

Följ anvisningarna för rengöring och installation, 
genomför periodisk inspektion och använd check-
listan efter installation för att rekonditionera lyften.

Återvinning

Se återvinningsanvisningar, (”Recycling instruc-
tions”), för information om hur produkten ska 
kasseras. Dessa hittar du på www.etac.com

Reservdelar

En lista över reservdelar kan fås på begäran.

Periodisk inspektion

Periodisk inspektion – omfattning

Periodisk inspektion är en visuell undersökning 
(framför allt av lyftens lastbärande struktur och 
lyftmekanism med fästen, bromsar, kontroller, 
säkerhetsanordningar och selar eller andra 
lyfttillbehör) enligt rapport för periodisk inspek-
tion (Periodic Inspection Report) för Molift Air. 
Rapporten hittar du på www.etac.com

Den periodiska inspektionen ska genomföras minst 
en gång om året, eller oftare om lokala bestäm-
melser kräver det. Inspektionen måste utföras 
av servicepersonal som auktoriserats av Etac. 
Kontakta Etac för utbildning och auktorisering eller 
rekommendation av godkänd servicepartner.

När en periodisk inspektion utförs ska inspektören 
fylla i inspektionsrapporten för Molift Air. 
Rapporterna ska bevaras av den/de person(er) som 
ansvarar för service av lyften. Om defekter och/
eller skador upptäcks vid inspektionen ska ägaren 
meddelas om detta och en kopia av rapporten ska 
skickas till Etac.

Om säkerhetsrisker föreligger ska 
lyften omedelbart tas ur drift och 
tydligt märkas med ”ur funktion”. 
Lyften får sedan inte användas igen 
förrän den är reparerad.

När den periodiska inspektionen är slutförd ska 
inspektören fästa ett klistermärke på kontrolle-
tiketten på vilket datumet då den periodiska ins-
pektionen genomfördes framgår. Kontrolletiketten 
sitter på insidan av sidoskyddet och visar när 
nästa servicetillfälle ska ske.

CONTROL

12 Month

Märk etiketten 
med månad och 
år då inspektionen 
genomfördes
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Felsökning

Symptom Möjlig orsak/åtgärd
Lyften svarar inte på handkontrollmanövrar Nödstoppet är aktiverat. Inaktivera det genom att 

trycka in knappen igen.
Lyftens elektronik är överhettad. Vänta tills den 
svalnar.
Handkontrollen är inte ordentligt isatt. Öppna 
skyddet och sätt i handkontrollen. Handkontrollen, 
dess kontakt eller sladd kan vara trasig och måste i 
så fall bytas. 

Lyften svarar inte på tryck på uppåtknappen på 
handkontrollen

Lyftbandets vinkelsensor är aktiverad. Justera 
lyftbandet eller flytta lyften så att lyftbandet blir 
mindre vinklat.

När elektrisk nödsänkning används, går lyftbandet 
uppåt

Lyftbandet har dragits ut helt och hållet, och har 
lindats åt fel håll.
Använd manuell nödsänkning. Skicka lyften på 
service.
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