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• Läs bruksanvisningen till både personlyft och 
tillbehör före användning.

• SWL (Safe Working Load) är 205 kg.
• Försäkra dig om att både lyften och tillbehöret 

är i säkerhetsmässigt och driftsmässigt gott 
skick. 

• Kontrollera att lyftmast och lyftanordning är 
ordentligt fastsatta.

• Innan du börjar lyfta bör du kontrollera att alla 
4 öglorna på lyftselen är korrekt fastsatta på 
lyftkrokarna.

SNABBGUIDE

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

HANDKONTROLL   1
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Batteriindikator, lyser när 
batteriet behöver laddas

 UPP

  Flytta ihop benen

  Flytta isär benen

 NER

Lyften aktiveras genom 
en tryckning på någon av 
knapparna.
Handkontrollen är kopplad 
till undersidan av batteri-
hållaren.

NÖDSTOPP   2

Genom att trycka in nöd-
stoppet bryts strömmen till 
motorn och lyften stannar.
Vrid knappen medurs för 
att återställa.

NÖDSÄNKNING  3   och   4

Om lyften slutar att fung-
era normalt kan man göra 
en nödsänkning.
Elektrisk nödsänkning: 
Tryck in knappen och håll 
in den tills patienten har 
sänkts ner.

Manuell nödsänkning:
Skall bara användas när 
elektrisk nödsänkning inte 
fungerar.
Dra försiktigt det röda 
handtaget uppåt och kon-
trollera nedsänkningen.VIKTIGT!

Denna Snabbguide ersätter inte 
lyftens bruksanvisning. Bruks-
anvisningen kan laddas ner från 
www.molift.net
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BATTERI OCH LADDNING   5

Miljövänligt NiMH 
26,4 V batteri. 
När batteriet behöver lad-
das lyser batterilampan på 
lyften och batteriindikatorn 
på handkontrollen.

QUICK RELEASE LYFTANORDNING   6

Molift Partner 205 har 
en lyftanordning med 
snabbkoppling som gör 
det lätt att snabbt byta 
lyftanordningen.
Lyftanordningen kan 
bara tas av och hakas 
på när den är vänd 
uppåt.
Lyftanordningen låses 
fast på armen när den 
hänger normalt.

SERVICE

Lyften har en servicein-
dikator som varnar när 
lyften behöver service.
Lampan lyser grönt när 
lyften kan användas nor-
malt.

Laddaren skall vara in-
kopplad på elnätet när 
batteriet skall laddas.
Alla nya batterier skall lad-
das före användning. En 
lysdiod på batteriladdaren 
indikerar laddningsstatu-
sen på batteriet. 

Beskrivning av batteriladdarens indikatorlampa:
Indikatorlampa Status
Gul Klart för laddning
Orange Snabbladdning
Grön/Gul Toppladdning
Grön Färdigladdat
Orange/Grön Fel

Serviceindikator Status
Inget ljus Energisparläge
Grön Klart för användning
Gul Beställ service, lyften fung-

erar
Röd Utför service
Röd + ljud Utför service snarast

Service skall utföras av Molift-certifierad service-
personal.

RENGÖRING

Lyften rengörs utvändigt med en lätt fuktad trasa 
med PH-neutralt rengöringsmedel. För desinfi-
cering används isopropylalkohol.

ENKEL FELSÖKNING

Om lyften inte fungerar, kontrollera att:
• nödstoppet inte är intryckt,
• batteriet är laddat,
• handkontrollen är rätt inkopplad.
Kontakta certifierad servicepersonal om lyften är 
behäftad med fel eller inte fungerar.

Etac AS
Etac Supply Gjøvik
Hadelandsveien 2

N-2816 Gjøvik
NORGE

Tel: +47 4000 1004
www.molift.com

LYFT OCH FÖRFLYTTNING

• Undvik manuella lyft - använd lyften.
• Tänk på korrekt arbetsställning för att skona  

din rygg! Använd sängens höj- och sänk- 
funktion.

• Planera lyftet och informera den som skall  
lyftas/förflyttas.

• Den som förflyttas skall sitta så lågt som möj-
ligt med ansiktet vänt mot masten, gärna med 
fötterna på chassit.


