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• Les brukermanualen til både personløfteren 
og tilbehør før bruk.

• SWL (Safe Working Load) er 205 kg.
• Forsikre deg om at både løfteren og tilbehø-

ret er i sikkerhetsmessig og driftsmessig god 
stand. 

• Kontroller at løftesøyle og oppheng er for-
svarlig festet

• Før du begynner å løfte må du kontrollere at 
alle 4 løkkene på seilet er korrekt festet på 
løftekrokene.

QUICK GUIDE

SIKKERHETSFORSKRIFTER

HÅNDKONTROLL   1
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Batteriindikator, lyser når 
batteriet må lades

 OPP

  Samle ben

  Spre ben

 NED

Løfteren aktiveres ved å 
trykke på en av knappene.
Håndkontrollen er koblet 
til undersiden av batteri-
holderen.

NØDSTOPP   2

Ved å trykke inn nødstop-
pen kuttes strømmen til 
motoren og løfteren stop-
per.
Vri knappen med klokken 
for å tilbakestille.

NØDSENK  3   og   4

Det er mulig å gjennom-
føre nødsenk dersom 
løfteren slutter å fungere 
normalt.
Elektrisk nødsenk 
Trykk inn knappen og hold 
inne til pasienten er sen-
ket ned.

Manuell nødsenk:
Skal kun benyttes når 
elektrisk nødsenk ikke 
fungerer.
Dra det røde håndtaket 
forsiktig oppover og kon-
troller nedsenkingen.

VIKTIG
Denne Quick Guide erstatter 
ikke løfterens brukermanual. 
Brukermanualen kan lastes ned 
fra www.molift.net
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BATTERI OG LADING   5

Miljøvennelig NiMH 
26,4 V batteri. 
Når batteriet har behov for 
lading vil batterilampen på 
løfteren og batteriindikato-
ren på håndkontrollen vil 
lyse.

QUICK RELEASE OPPHENG   6

Molift Partner 205 har 
oppheng med hurtig-
kobling som gjør det 
enkelt og raskt å bytte 
oppheng.
Det er kun mulig å ta 
av og sette på opp-
henget når det vendes 
oppover.
Opphenget er låst til 
armen når det henger 
vanlig.

SERVICE

Løfteren har en service-
lampe som varsler når 
løfteren skal ha service.
Lampen lyser grønt når lø-
feren kan brukes normalt.

Laderen må være tilkoblet 
strømnettet når batteriet 
skal lades.
Alle nye batterier skal la-
des før bruk. En lysdiode 
på batteriladeren indikerer 
ladestatusen på batteriet: 

Forklaring på ladelampen på batteriladeren:
Ladelampe Status
Gul Klar til lading
Orange Hurtiglading
Grønn/Gul Topp lading
Grønn Ferdig ladet
Orange/Grønn Feil

Servicelampe Status
Ikke lys Strømsparemodus
Grønn Klar til bruk
Gul Bestill service, løfter fungerer
Rød Utfør service
Rød + lyd Utfør service snarest

Service skal utføres av Molift sertifisert service-
personell.

RENGJØRING

Løfteren rengjøres utvendig med en lett fuktet 
klut med PH-nøytralt rengjøringsmiddel. For 
desinfisering benyttes isopropylalkohol.

ENKEL FEILSØKING

Hvis løfteren ikke fungerer, kontroller at:
• nødstoppen ikke er trykket inn
• batteriet er ladet
• håndkontrollen er riktig tilkoblet
Kontakt sertifisert servicepersonell hvis løfteren 
har feil eller ikke fungerer.

Etac AS
Etac Supply Gjøvik
Hadelandsveien 2

2816 Gjøvik
NORGE

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

LØFT OG FORFLYTTNING

• Unngå manuelle løft - bruk løfteren
• Husk korrekt arbeidsstilling for å skåne  

ryggen din. Bruk sengens heve- og senke- 
funksjon.

• Planlegg løftet og informer den som skal  
løftes/forflyttes.

• Den som forflyttes skal sitte så lavt som mulig 
med ansiktet vendt mot søylen, gjerne med 
føttene på chassiset.


