
QUICK REFERENCE GUIDE ROOMER S 220kg

Componenten
1

2
3

4 3

6

1 Secundair bedieningspaneel
2 Liftband
3 Richtinghendels

4 Tiljuk
5 Noodstop
6 Handbediening (IPX7)

Models: 55300H
Human Care HC AB. Alle rechten voorbehouden.

6
5

Kamer naar kamer transfers
Activeer de gewenste liftband door 
de richtingshendel te draaien. Als de 
hendel naar de beenhaak wijst, is de 
liftband die het dichtst bij de beenhaak 
zit actief. Als deze naar het tiljuk is 
gericht, is de liftband die zich het 
dichtst bij het tiljuk bevindt actief.

Belangrijk! Draai niet aan de hendel tenzij beide liftbanden zijn 
verbonden met hun respectieve loopwagen. De hendel moet 
altijd naar de aangesloten liftband  wijzen.
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Overdracht van kamer naar kamer
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Inspectie
Jaarlijkse inspectie - De lift moet ten minste eenmaal per jaar worden 
geïnspecteerd door een gekwalificeerde technicus die is gecertificeerd 
door Human Care.
Maandelijkse inspectie - Controleer de liftbanden op beschadiging of 
slijtage. Voer over de hele lengte om een goede werking te garanderen.
Dagelijkse inspectie - Inspecteer de lift vóór gebruik altijd op zichtbare 
tekenen van schade. Zorg ervoor dat de lift correct op de afstandsband 
of loopwagen is gemonteerd. Controleer tilbanden en liftbanden altijd 
voor gebruik op tekenen van slijtage. Niet gebruiken bij zichtbare 
slijtage.

Storing zoeken

Als het indicatielampje constant rood is:
- De liftmotor is oververhit - laat afkoelen 
- De lift is overbelast - laat zakken met nooddaalknop

Als het indicatielampje constant geel is:
- Bezig met opladen

Als het indicatielampje niet brandt, controleer dan 
het volgende:
- Netschakelaar staat aan 
- Batterijen hoeven niet te worden opgeladen 
- Noodstopknop is niet ingedrukt (uitschakelen door 
rechtsom te draaien)
Als het indicatielampje knippert, controleer dan het 
volgende:
- Controleer de functies van de handbedieningsknop omhoog/
omlaag wanneer ingedrukt (vervang indien nodig) 
- Bij het omhoog brengen staat de lift nog niet in de maximale 
bovenste stand 
- Bij het omlaag brengen staat de lift nog niet in de maximale 
onderste stand

Als de liftband niet goed uitloopt:
- Trek de liftband omhoog terwijl u op de knop Omlaag 
op de handbediening / het bedieningspaneel drukt

Als de indicator rood knippert:
- De batterijen moeten worden opgeladen, de cliënt 
mag nog een paar keer worden opgetild

Algemene zorg
De lift moet elke nacht 
worden opgeladen.

Afnemen met een licht 
bevochtigde droogdoek.

Niet onderdompelen 
in water.

Desinfecteren met 
DuPont TM Virkon®.

Gebruik nooit sterke 
reinigingsmiddelen op 
de lift.

Activeer de noodstop 
wanneer niet in gebruik.

Belangrijk! Gebruik alleen geautoriseerde methoden 
om te transporteren! De lift moet altijd in horizontale 
positie worden opgeslagen of verplaatst. Rust op wagen 
om te verplaatsen of gebruik goedgekeurde draagriem1. 
1 Voorzichtigheid! Bij het gebruik van de liftband moet extra 
voorzichtig zijn om de liftband niet te kreuken of te buigen.
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Tilbanden
Bevestig de lussen van de schouders  
eerst aan het tiljuk en vervolgens 
de beenlussen aan de beenhaken. 
Zorg ervoor dat de banden onder de 
veiligheidspin zijn vastgezet.

Juiste tiltechnieken
Gebruik het tiljuk niet om de cliënt en 
de lift te verplaatsen. Houd de haken 
niet vast tijdens het tillen. Zodra de 
cliënt comfortabel in de tilband zit, 
brengt u de lift omhoog, houdt u de 
tilband vast en positioneert/verplaatst 
u de cliënt.

Handbedieningsfuncties
1 Omhoog-knop
2 Omlaag-knop 
3 USB-C en oplaadpoort
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Belangrijk! Deze plafondlift is ontworpen en getest voor 
gebruik binnenshuis met één cliënt tegelijk. Dit product 
mag niet in water worden ondergedompeld.
Lees alle instructies voor gebruik!
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De lader
Knipperend rood - Laad onmiddellijk op!

1

1 Sluit de stekker van 
de oplader aan op de 
handbediening.
2 Sluit de stekker aan op de 
oplader en steek de stekker in 
het stoopcontact om op te laden. 
De lader mag alleen worden 
aangesloten op een geaard 
stopcontact.
         Let op: Als de noodstop is 
geactiveerd, wordt de lift niet 
opgeladen!

Belangrijk! De lift mag alleen worden gebruikt
met een door Human Care aanbevolen
lader.

Belangrijk! Deze beknopte handleiding is geen 
vervanging voor de gebruikershandleiding die kan 
worden gedownload op www.humancaregroup.
com. Lees alle instructies voor gebruik!

Secundair bedieningspaneel

1 Statusindicatielampje
2 Inschakelen/Uitschakelen
3 Omhoog-knop

4 Omlaag-knop
5 Nooddaalfunctie

1 2 3 4 5

Indicatielampje
Knipperend groen
Aan/Gereed voor gebruik 
Volle batterij

Knipperend geel
Aan/Gereed voor gebruik 
Waarschuwing batterij opladen

Knipperend rood 
Aan/Gereed voor gebruik 
Lage batterij
Direct opladen batterij

Permanent groen
Lift in gebruik 
Lift geladen

Permanent rood
Lift is vergrendeld
Storing zoeken!

Permanent Geel
Lift opladen
Functie geblokkeerd

Knipperend groen/geel
Serviceinterval gepasseerd
Dienst verlenen

Knipperend rood/geel
Serviceinterval gepasseerd
Batterijniveau Laag

De lift gebruiken
Noodstop-activering
Druk op de rode knop om te 
activeren.
Noodstop-uitschakeling
Draai de rode knop met de klok 
mee.

Belangrijk! Nooddaalfunctie mag alleen in noodsituaties 
worden gebruikt. Er is een vertraging van 3 seconden.

Om te activeren, drukt u tegelijkertijd op de 
knop “Omlaag” van de handbediening (4) 
en op de nooddaalknop van het secundaire 
paneel (5).

De lift ophangen
Plaats de lift op een 
geschikte ondergrond. Zet de 
bedieningshendel in de richting 
van de beenhaak en trek (niet 
rukken) de liftband aan het juk 
omhoog naar de haak van het 

tussenstuk en haak de band er schuin van boven vast. Zorg 
ervoor dat de liftband vóór gebruik stevig op zijn plaats zit.


