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• Läs bruksanvisningen till både personlyft och 
tillbehör före användning.

• SWL (Safe Working Load) är 160 kg.
• Försäkra dig om att både lyften och tillbehöret 

är i säkerhetsmässigt och driftsmässigt gott 
skick. 

• Kontrollera att inga delar sitter löst och att 
lyftarm och mast sitter fast ordentligt.

• �nnan du bör�ar lyfta bör du kontrollera att lyft��nnan du bör�ar lyfta bör du kontrollera att lyft�
selen är korrekt fastsatt och att knäkuddarna 
är korrekt anpassad brukaren.

SNABBGUIDE

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

HÅNDKONTROLL   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. Handkontrol�
len är kopplad till chassit.

NÖDSÄNKNING  2   och   3

Om lyften slutar att funge�
ra 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.
Sätt nyckeln i hålet högst 
upp på masten och vrid 
tills patienten har sänkts 
ned.
NB! Nyckeln måste alltid 
tas bort från hålet efter 
manuell nödsänkning!

VIKTIGT!
Denna Snabbguide ersätter inte 
lyftens bruksanvisning. Bruks-
anvisningen kan laddas ner från 
www.molift.net

BRUK

Molift Quick Raiser 2 är 
enkel att använda. 
Läs brukar manualen.
På vänster sida om 
masten finns en lat�
hund. Kontrollera att 
lyften inte har skador 
eller fel. Kontrollera att 
knäkuddarna är anpas�
sad och att selen er 
korrekt fastsat.
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BATTERI   5   OCH LADDNING

Mil�övänligt NiMH 
26,4 V batteri. 
När batteriet behöver lad�
das lyser batterilampan på 
lyften och batteriindikatorn 
på handkontrollen.

SERVICE

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

Parkera lyften och koppla 
laddarens kontakt i ett 
vanligt vägguttag.
Batteriet laddas i batteri�
hållaren. En lysdiod på 
batteriladdaren indikerar 
laddningsstatusen på bat�
teriet. 

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

Serviceindikator Status
�nget l�us Energisparläge
Grön Klart för användning
Gul Beställ service, lyften fung�

erar
Röd Utför service
Röd + l�ud 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 G�øvik
Hadelandsveien 2

2816 G�øvik
NORGE

Tlf: (+47) 4000 1004
www.molift.com

LYFT OCH FÖRFLYTTNING

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

din rygg! 
• Planera lyftet och informera den som skall  

lyftas/förflyttas.
• �nnan du bör�ar lyfta bör du kontrollera att lyft�

selen er korrekt fastsatt och att knäkuddarna 
är korrekt anpassad brukaren.

NÖDSTOPP   4

Genom att trycka in 
nödstoppet bryts ström�
men till motorn och lyften 
stannar.
Vrid knappen medurs för 
att återställa.


