
 
Kort Brugsvejledning 

Flex-Lift® 
 

 

Sådan samles Flex-Lift: 
 

1. Sæt masten i understellets centerboks og pres den helt i bund 
2. Løft løftearmen manuelt og pres aktuatoren (motoren) udad, indtil den låses i 

arbejdsstillingen 
3. Fold understellet helt ud, indtil det “klikker” på plads og låses. 
4. Kontroller, at det røde “Nød-Stop” ikke er aktiveret. Drej den røde knap med uret og slip 

den. 

  

 

 

Sådan foldes understellet: 
 

1. Brems de 2 bagerste hjul. 
2. Udløs det bordeaux farvede udløsergreb bag på understellets centerboks ved at presse det til 

venstre med din højre fod. Samtidig ”sparker” du selve centerboksen fremad. 
3. Udløs bremserne på de 2 bagerste hjul og fold understellet med hænderne. Pas på, at du 

ikke får fingrene i klemme! 

  

 

Sådan foldes løftearmen: 
 

1. Med håndbetjeningen køres Flex-Lift’s løftearm helt ned. Herefter løftes selve løftearmen 
manuelt til den højeste position og holdes her. 

2. Med den anden hånd presses de 2 sikkerhedslasker  op imod løftearmen samtidig med, at 
aktuatoren (motoren) presses ind imod masten. 

3. Fold løftearmen helt ned og placer åget parallelt med masten. 
 

  

 

Ladning af batterierne: 
 

1. Når håndkontrollen sættes i væg-ladestationen, tændes et gult lys på håndbetjeningen. Dette 
betyder, at ladning pågår. Du bør lade Flex-Lift lade op i 4-5 timer eller over natten. 

 
Gult lys blinker langsomt:  Betyder at batterierne er fuldt opladet 
Gult lys blinker hurtigt:  Betyder enten at computerens kontrol cyklus er blevet afbrudt  
    eller, at der er opstået en fejl i elektronikken. 
 
I tilfælde af fejlmelding:  Se bagsiden. 
 
N.B: Såfremt batterierne bliver kolde, aflades de. Giv dem tid til at nå op på stuetemperatur, 
førend de genoplades. 
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Nød-Fir: 
 

1. For den usandsynlige situation , at Flex-Lift skulle gå i stykker, medens en bruger er løftet, er 
liften udstyret med et separat, elektrisk ”Nød-Fir”. 

2. Sådan anvendes Nød-Firet: Tag kablet fra aktuatoren (motoren) ud af elektronikboksen 
(Kablet sidder i stik nr. 1) 

3. Sæt aktuator-kablet i stikket på siden af Nød-Firet. 
4. Tryk på den røde knap og nedsænkning begynder. Sænkningen fortsættes, så længe knappen 

holdes nede. Bevægelsen er langsom, men der er tilstrækkelig strøm til at sænke 
løftearmen fuldstændigt. 

 
 
N.B.: Kontakt en autoriseret forhandler for service-eftersyn, førend liften igen tages i brug 

 

  

Fejlmelding: Et hurtigt blinkende gult lys på håndbetjeningen betyder enten, at computeren ikke har haft mulighed 
for at gennemgå en fuld kontrolprocedure efter opladning eller, at der er opstået en fejl i elektronikken. 
Tag håndbetjeningen ud af væg-ladestationen og vent ca. 20 sekunder eller til den gule lampe holder op 
med at blinke. Herefter sættes håndbetjeningen igen i væg-ladestationen og den gule lampe skal enten 
lyse konstant (opladning pågår) eller blinke langsomt (opladning er fuldendt). 
 
Hvis den gule lampe fortsat blinker hurtigt, skal du kontakte en autoriseret forhandler for at få 
foretaget service-eftersyn. 
 
 

  

Fejlsøgning: Skulle din Flex-Lift ikke virke, er det mest sandsynlige, at årsagen findes nedenfor: 
 

1. Kontroller, at masten er presset helt i bund på understellets centerboks. 
2. Kontroller, at understellet er helt foldet ud og er klikket på plads i den låste arbejdsstilling 
3. Kontroller, at ”Nød-Stoppet” ikke er aktiveret. Drej den røde knap med uret og giv slip for at 

udløse dette. 
4. Hvis Flex-Lift er blevet kold, er det sandsynligt, at batterierne er afladet. Giv batterierne tid til 

at nå stuetemperatur, hvorefter de igen kan oplades 
5. Kontroller, at stikkene fra både aktuator (motor) og håndbetjening er sat i kontrolboksen og 

presset helt i bund. 
 
 

For detaljeret instruktion henvises til Brugermanualen, som blev leveret 
sammen med din Flex-Lift 

 

 


