
Denne brugsvejledning erstatter ikke liftens 
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Sikkerhedsanvisninger

Afkrogningsbeskyttelse6

      Liftens position ved løft
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Opladning af batteri

Fra/til:  Seng, Stol/Toilet, Gulv.

•  Oplad batterierne jævnligt. 
•  Liften fungerer ikke under opladning.

 

 

 Ergonomi

Rengøring

Enkel fejlsøgning

Kontrollér, at:
• nødstoppet ikke er aktiveret, se 2 .
• at liftens batteri er opladet. 
• kontrollér, at opladerkablet ikke sidder i en kontakt.

• Undgå manuelle løft – lad liften gøre arbejdet.
• Planlæg løftet – arbejd roligt og metodisk.
•  Skån ryggen – stå med det ene ben foran det andet 

og med ret ryg.
• Anvend sengens hæve- og sænkefunktioner ved løft.
•  Hæv armene mindst muligt – arbejd så nær brugeren 

som muligt.  

 Læs brugsanvisningen for yderligere oplysninger.
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 Nødstop2

Aktivering Nulstilling
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OBS! Anvend ikke skarpe genstande, 
eftersom dette kan skade kontrolboksen.

 Mekanisk nødsænkning5 

ON CHARGE

BATTERY

ON CHARGE

BATTERY

ON      CHARGE

ON      CHARGE

Elektrisk nødsænkning/nødhævning.

4 Låsning af hjul

Lås op
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Liko AB 
Nedre vägen 100 
SE-975 92 Luleå , Sweden

www.hill-rom.com  I  www.liko.com

 Flyt aldrig liften ved 
at trække i motorstemplet!

 Løftearmen 
må ikke løftes manuelt!
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Namn: Dekal Skyddsrör 
Art. nr: 900002568
Mått (ytterkant tryckt cirkel): (Ø 46 mm)
Färgkoder: Cirkel, Röd (PMS 185 C), Ilustration, 100% Svart
Övrig info: Trycks på genomskinlig rund bakgrund (IP 5700 Vinyl).

Læs brugsanvisningen for yderligere oplysninger.

kg/lbs

Håndbetjening 1

 Indikation:  
 - Batterikapacitet,  
 - Overbelastning (kg).

 Trykknapper:
 Løftearm: Op/Ned

 Trykknapper:
 Benspredning: Ud/Ind

Viking™ M mobillift 
Brugsvejledning

Læs brugsanvisningen for yderligere oplysninger.

 Advarsel; denne situation kræver ekstra omsorg 
og opmærksomhed.
•  Læs både brugsanvisningerne om lifteog løftetilbehøret, 

inden brug.
• Planlæg løftet omhyggeligt  inden løft.
•   Kontroller, at løftesejlets båndløkker er korrekt hægtet 

på løftebøjlens kroge, når løftsejlets bånd er udstrakte, 
men inden brugeren løftes op fra underlaget.

•  Personale, som anvender liften, skal være informeret om, 
hvordan liften skal betjenes.

•  Maks. belastning: 205 kg
      For at bibeholde maks. belastningen kræves tilbehør, 

der er beregnet til samme belastning eller større.

Læs brugsanvisningen for yderligere oplysninger.

Ved behov, rengør liften ved at aftørre den med en klud, 
der er fugtet med varmt vand eller sprit. 

 Skrå løft kan medføre vælterisiko!
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