RiseAtlas450T/RiseAtlas625T

Manual - Dansk

med SmartPark-funktion
SystemRoMedic

TM

50100052 (RiseAtlas450T)
50100053 (RiseAtlas625T)

Maks:
RiseAtlas450T: 205 kg
RiseAtlas625T: 285 kg

Loftløfteren RiseAtlas er udviklet til, i kombination med det rigtige tilbehør, nemt at forflytte en bruger mellem to enheder.
Loftløfteren monteres i et egnet skinnesystem for at dække de tilstedeværende behov. Skinnesystemet kan bestå af en
enkelt skinne med eller uden kurver, eller et rumdækkende skinnesystem. Det er også muligt at forflytte brugeren mellem
to rum. RiseAtlas450T/625T med SmartPark-funktion er udstyret med indbygget fremdriftsmotor. SmartPark-funktionen
indebærer, at løftemodulet kan flyttes til parkeringspladsen og oplades med et enkelt tryk på håndbetjeningen.
I Handicares produktserie SystemRoMedic indgår blandt andet løftere og løftesejl. SystemRoMedic indebærer et
helhedssyn på forflytninger inddelt i fire kategorier: forflytning, positionering, støtte og løft.

Funktionskontrol
Visuel inspektion 				
Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.
Før brug:
Kontroller, at løfteren er monteret korrekt.
Kontroller, at loftskinnen er udstyret med endestop.
Kontroller fastgørelsen af løftebøjlen samt afkrogningsbeskyttelsens funktion.
Kontroller løftebevægelsen.

Læs altid manualen
Læs altid manualerne for alle hjælpemidler, som anvendes til en forflytning.
Opbevar manualen tilgængeligt for brugere af produktet.
Løfteren må kun anvendes af personer, der er uddannede i håndtering af
løfteren.
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Montering
Oppakning og kontrol
I pakken med RiseAtlas indgår følgende:
1 stk. RiseAtlas loftløfter
1 stk. Håndbetjening
2 stk. Manualer - Brugermanual, Monteringsanvisning til sikring
1 stk. Opladningsstation
1 stk. Nøgle til manuelt nødfir (sidder i coveret).
Kontroller, at der ikke ligger nogen dele tilbage i emballagen.
Efterse løfteren for at finde eventuelle tegn på skader.

Transport og opbevaring
Inden RiseAtlas leveres, afmonteres sikringen fra loftløfteren for at sikre, at batteriet ikke aflades under transport og
længere tids opbevaring.

Monter sikringen på plads i loftløfteren iht. den medfølgende monteringsanvisning.

Installation af loftløfter
BEMÆRK! Loftløfteren skal installeres og kontrolleres af autoriseret personale iht. instruktioner fra Handicare AB.
Periodisk inspektion skal udføres mindst en gang om året. Anvend kun originale reservedele. Service og vedligehold
skal udføres iht. anvisninger i manualen.
Inden loftløfteren tages i brug første gang, skal den oplades i mindst tre timer. Løfteren leveres med sikringen afmonteret. Før første installation åbnes coveret, og der monteres en 20A fladsikring. Sikringen leveres i pose. Som standard
er loftløfteren indstillet til opladning i skinnen ved levering. Ved installation til opladning i skinnen skal skinnerne i
systemet suppleres med strømskinner. Vær forsigtig ved installation af loftløfteren, så opladningshjulene ikke får
kontakt med skinnen. Forkert installation kan forårsage kortslutning og ødelægge opladningsenheden.

		

Ændring af opladningsalternativ skal udføres af autoriseret personale

		

iht. instruktioner fra Handicare AB
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Snor til nødstop
Når løfteren er installeret i skinnesystemet, skal der foretages en justering af
snoren til nødstoppet. Snoren til nødstoppet skal justeres til en højde, hvor den
ikke forstyrrer hjælperen ved et normalt løft, samtidig med at snoren er nem
at komme til for alle brugere. Snoren klippes af med en saks og brændes for
enden, så den ikke trevler.
Vi anbefaler en højde på 1800 mm over gulvet.

1800 mm
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Opladning for enden af skinnen
1) Kontroller at opladningspunkterne er indstillede til opladningsstation; opladningspladen holdes sammen med fjederstift, se billede 1.
2) Kontroller at opladningspladen fjedrer ind og ud ved at trykke opladningspladen sammen, se billede 2.
3) Før løftemodulet ind i skinnen, så plus på opladningspunktet kommer på højre side iht. billede 3.
4) Monter ladekontakt iht. billede 4. BEMÆRK! Tryk ladekontakten ca. 50 mm ind (A), hvis der kun anvendes stopbolt.
Ved brug af justerbart endestop trykkes ladekontakten ca. 90 mm ind.
5) Monter de medfølgende skruer, som holder ladekontakten, se billede 5 (B).
6) Slut det røde kabel til ladekontakten på højre side, opladningspladens plusside, og det sorte kabel på venstre side iht.
billede 6.
7) Monter det valgte endestop i skinnen.

1

2

3

Fjäderstift
+
+ Plus
+

B
4
+

-

A

5

+
-

6

+
-
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Forskellige skinnesystemer
Valg af skinnesystem afgøres af det aktuelle behov:
H-system i soveværelse og badeværelse

Lige bane, kurver, skinneskift

Fritstående lige bane

Endelig inspektion
• Loftløfteren skal installeres og kontrolleres af autoriseret personale iht. instruktioner fra Handicare AB. Periodisk
inspektion skal udføres mindst en gang om året. Anvend kun originale reservedele. Service og vedligehold skal udføres i
henhold til anvisninger i manualen.
• Kontroller, at der ikke ligger nogen dele tilbage i emballagen.
• Efterse løfteren for at finde eventuelle tegn på transportskader.
• Kontroller at nødstoppet fungerer ved at trække det ud og derefter trykke på op- eller nedknappen. Hvis der ikke sker
noget, fungerer nødstoppet.
• Kontroller at løftestroppen ikke udviser tegn på skader samt kontroller, at der ikke er nogen sømme, der er gået op.
Tryk på op-knappen, og kør løftestroppen hele vejen op. Tryk derefter på ned-knappen, og kør løftestroppen hele vejen
ned.
• Test løfterens funktion ved at løfte en person (ikke brugeren) med godkendt løftesejl. Kontroller samtidig, at nødfiret
fungerer med en person i løfteren, se kapitlet om nødfir.
• Kontroller at loftskinnen er udstyret med endestop!
• Kontroller at håndbetjeningens ledninger ikke udviser tegn på slitage.
• Kontroller at håndbetjeningens markeringer stemmer overens med løfterens funktioner.
• Personer, der anvender løfteren, skal altid være opmærksomme på og rapportere alle usædvanlige lyde og vibrationer.
• Aktiver SmartPark-funktionen. Sørg for, at løftemodulet kører til parkeringspladsen (P), og aktiver opladningen.
BEMÆRK!
Inden løfteren tages i brug første gang, skal den oplades i mindst tre timer. Se kapitlet Opladning af loftløfteren.
RiseAtlas leveres med nødstoppet aktiveret for at sikre, at batteriet ikke aflades under transport og længere tids opbevaring.
Opbevar manualen tilgængelig for personer, som anvender produktet.
Opbevar altid nøglen til nødfir i nærheden af løfteren. Alle, som anvender løfteren, skal være informerede om, hvor nøglen
opbevares. BEMÆRK! Sidder på siden af løftemodulet ved levering.
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At anvende produktet
Vigtig information
• Personen, der anvender løfteren, skal være professionelt uddannet og have god forståelse for og viden om forflytning
af brugere med hjælpemidlet. Det er vigtigt at anvende korrekt tilbehør og de rette arbejdsteknikker ved forflytningen.
Det er også vigtigt at aldrig efterlade brugeren alene under forflytningen.
• Garantien er kun gyldig, hvis reparationer eller ændringer udføres af autoriseret personale.
• RiseAtlas må ikke komme i direkte kontakt med vand.
• RiseAtlas må ikke oplades i vådrum.
• For optimal funktion skal løfteren efterses regelmæssigt. Se kapitlet Vedligehold.
• Max. belastningen må under ingen omstændigheder overskrides. Se under Teknisk information og på mærkaten på
løfteren.
• Løftetilbehøret skal være korrekt afprøvet i forhold til brugerens behov og funktioner.
• Der skal udvises særlig forsigtighed ved brug af stærke strømkilder som diatermi og lignende. så f.eks. diatermikabler
ikke placeres på eller i nærheden af apparatet. Ved usikkerhed rådføres med den udstyrsansvarlige eller leverandøren.

Før brug
• Efterse løfteren for at opdage eventuelle tegn på skader.
• Kontroller at håndbetjeningen ikke udviser tegn på slitage.
• Kontroller at håndbetjeningens markeringer stemmer overens med løfterens funktioner.
• Kontroller batteristatus.
• Kontroller løftestroppen for at opdage eventuelle tegn på skader.

SystemRoMedic M A N U A L
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Max. belastning:
Der kan forekomme forskellige tilladte max. belastninger for produkter i den sammensatte løfteenhed (løfter, ophængsbøjle, løftesejl, vægt og eventuelt andet løftetilbehør). Det er altid den lavest tilladte max. belastning på det respektive
produkt i den sammensatte løfteenhed, der styrer. Kontroller altid den tilladte max. belastning på løfter og løftetilbehør
inden brug, og kontakt din forhandler ved spørgsmål.

Beskrivelse af funktioner og symboler
RiseAtlas har mange forskellige indbyggede funktioner. Hver funktion forklares i det respektive afsnit i manualen,
alternativt i manualen for det aktuelle tilbehør. Nedenfor findes en kort forklaring på, hvilke funktioner som er
tilgængelige for personer, der anvender løfteren, og brugere.

Label symboler
Læs manualen.

Må ikke bortskaffes sammen
med husholdningsaffald

Overensstemmelse med direktiv

Type B, iht. beskyttelsesgrad

93/42/EFF

mod elektrisk stød.

Apparatet er beregnet til indendørs
brug.

Conforms to ISO 10535:2006 with

Klass ll udstyr.

Læs altid manualen

ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 and
is certified to ISO 10535:2006 with
CSA-C22.2 No. 60601-1:08

Produkt symboler
Batteristatus

Nødstop

Hvornår løfteren har brug

Retningsviser køremotor

Vedligehold

Advarsel!
Læs manualen.

Læs manualen
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Opladning af løftemotoren
RiseAtlas oplades med en separat opladningsenhed, som sluttes til opladningskablerne via et DC-stik. Husk, at
opladningskablet er løst og let kan forveksles med andre opladningskabler. Kontroller at det korrekte opladningskabel
anvendes, se under Teknisk information. For montering af opladningsenhed, se under Montering af opladningsenhed.

Placer løfteren i opladningsstationen for enden af skinnen. Kontroller at
batterisymbolet tændes på løfteren.

Batteristatus opladningsstation
Batterisymbolet lyser grønt, når der er mere end 50 % af kapaciteten tilbage
Hvis batterisymbolet blinker orange, når løfteren startes, skal batteriet oplades.
Hvis batterisymbolet lyser orange, og der samtidig lyder en pibelyd, når løfteren køres opad,
så er batteriet afladet og skal lades op omgående.
Når løfteren placeres i opladningsposition, lyser symbolet for batteriet grønt i 15 minutter. Den
separate opladningsenhed angiver også opladning via en farvet lampe. Når løfteren er fuldt
opladet, lyser opladningsenhedens lampe grønt.
Når løfteren aktiveres, lyser batterisymbolet op i to sekunder for at vise aktuel batteristatus.
Batteristatus skinneopladning
Symbolet for batteriet lyser grønt, når der er mere end 50 % af kapaciteten tilbage.
Når løfteren aktiveres, lyser symbolet for batteriet grønt i 15 minutter.
Hvis batteriet samt bogsymbolet blinker orange, når løfteren startes, er opladningssystemets
strømkreds brudt og skal efterses af en tekniker.

BEMÆRK!
Anvend kun den oplader, som hører til loftløfteren.
Oplad batterierne regelmæssigt for maksimal levetid. Lad ikke batteriets
opladningsniveau falde til under 25 %, orange symbol på kontrolpanelet.
Nødstoppet må ikke være aktiveret ved opladning.
Batteriskift må kun udføres af autoriseret, godkendt personale.

SystemRoMedic M A N U A L
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SmartPark-funktion
SmartPark-funktionen innebär att lyftmotorn kan åka tillbaka i laddningsläge bara genom ett enkelt tryck på SmartParkfunktionen indebærer, at løftemodulet kan køre tilbage til opladningspunktet med et enkelt tryk på håndbetjeningen. På
skinnen er der et symbol med et ”P”, hvortil løftemodulet kører til opladning.
Brug
Begynd med at justere ophængsbøjlen til den højde, hvor den skal være under opladning på parkeringspladsen.
Når SmartPark aktiveres via håndbetjeningen, høres en lyd; placer nu håndbetjeningen på ophængsbøjlen. Ophængsbøjlen begynder at hæves; når den er hævet til toppen, flyttes løftemodulet til parkeringspladsen. Når løftemodulet er
standset på parkeringspladsen, sænkes ophængsbøjlen til den højde, som blev valgt, inden SmartPark-funktionen blev
aktiveret.
Sikkerhedsforskrifter
Inden SmartPark aktiveres, er det vigtigt at sørge for, at der ikke er placeret nogen genstande langs hele skinnens længde.
Sørg også for, at ophængsbøjlen har fri plads til at hæves helt op til toppen.
Loftløfteren har et sikkerhedssystem, som mærker, hvis noget er efterladt i løftesejlet, og kan ikke løfte mere end 10 kg,
når SmartPark er aktiveret.
Advarsel
Var ekstra forsigtig, når SmartPark-funktionen anvendes. Det er vigtigt aldrig at forlade løfteren under selve forflytningen.
Aktivering
SmartPark aktiveres ved at trykke på venstre og højre pil samtidig. Knapperne holdes inde, til der høres et
bip (ca. 4-5 sekunder).

ON

10

OFF
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Håndbetjening
Tilslutning af håndbetjening til loftløfteren:
Udtaget til håndbetjeningen er placeret på undersiden af løftemodulet, billede 1. Tryk kontakten ordentligt ind.
1
Hæve/sænke:
Knapperne med de sorte pile hæver og sænker løftestroppen.
Bevægelsen standser, så snart man slipper trykknappen billede (2).
On/Off via håndbetjening
Håndbetjeningen er udstyret med en grøn (ON) knap til at tænde
løfteren og en knap til at slukke løfteren (OFF), billede 3. Løfteren
slukker automatisk efter ca. 15 minutters inaktivitet. Normalt skal
løfteren aktiveres via den grønne (ON) knap før brug. Når løfteren

2

slukkes, høres en lyd for at gøre hjælperen opmærksom.

3
ON

OFF

Aktiver/start løftemotoren
Løfteren tændes ved at trykke på den grønne (ON) knap på håndbetjeningen.
Et batterisymbol tændes i ca. to sek. for at vise batteristatus.
Hvis lampen ikke tændes, kontroller at nødstoppet ikke er trykket ind.

Aktiv sikkerhed
RiseAtlas har en indbygget beskyttelse af stroppen, hvilket gør, at løftestroppen
skal være belastet med en vægt på min. 2 kg for at kunne manøvreres op eller
ned. Denne sikkerhedsdetalje findes for at undgå, at stroppen køres ind eller ud
ubelastet, hvilket kan give anledning til kortere fald i senere løftesituationer.
RiseAtlas stopper automatisk, når løftestroppen er ubelastet, f.eks. når
ophængsbøjlen køres ned på en seng. Hvis dette sker, skal løftestroppen
strækkes for at kunne køres ned eller op.
Hvis løftestroppen snor sig ved et løft, slår RiseAtlas automatisk fra og kan kun
manøvreres ned.
For at spare batteri slukkes løfteren automatisk efter ca. 15 minutters inaktivitet.

SystemRoMedic M A N U A L
TM

11

Oplysningspanel
Kontrolpanelet på løftemodulets underside viser en række forskellige symboler. Symbolerne lyser op, når en funktion aktiveres. Mere information om de respektive funktioner findes nedenfor
eller under afsnittet Fejlsøgning.
Batteristatus
Batteristatus vises i 2 sek., når en løfter med opladning for enden af skinnen aktiveres, og i 15
minutter, hvis løfteren har opladning i skinnen.
Service/vedligehold
Information om service og vedligehold. Symbolerne aktiveres, når løfteren har været i brug i 12
måneder.
Overbelastningsbeskyttelse
RiseAtlas er udstyret med en overbelastningsbeskyttelse, som forhindrer, at løfteren løfter mere
end max. belastningen. Et symbol for overbelastning samt advarselstrekanten tændes, og der
høres også en lyd. Når dette symbol aktiveres, er det et tegn på, at personen er for tung.
Læs manualen
Bogsymbolet aktiveres, når det er nødvendigt at se i manualen. Bogsymbolet tændes ofte i
forbindelse med et andet symbol for at angive, at manualen bør læses, inden løfteren anvendes igen.
Natlys
RiseAtlas er udstyret med natlys, som aktiveres ved, at ON-knappen på håndbetjeningen
hol¬des nede i 3 sek. LED-lampen lyser i 15 min., hvis den ikke de-aktiveres via OFF-knappen
på håndbetjeningen.
Nødstopfunktion
Visse modeller af RiseAtlas er udstyrede med et ekstra tilbehør, som gør, at et symbol tændes
i 30 sek., hvis nødstopfunk¬tionen aktiveres. Denne lampe lyser, hver gang motoren aktiveres
via håndbetjeningen.
Advarsel
Advarselstrekanten aktiveres, når det er nødvendigt at se i manualen. Advarselssymbolet
tændes ofte i forbindelse med et andet symbol for at angive, at manualen bør læses, inden
løfteren anvendes igen. Som regel skal der tilkaldes en tekniker, når dette symbol er aktiveret.

Forebyggende service/vedligehold
Når løftemotoren har været i brug i 12 måneder, tændes symbolet for service/vedligeholdelse automatisk.
Kontakt en af Handicare godkendt servicetekniker for vedligehold og nulstilling.
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Nødstop
For aktivering af nødstop: Træk fast i det røde nødstopsbånd, billede 1, og slip derefter båndet.
Ved nulstilling: Tryk knappen til nødstopsbåndet tilbage i oprindelig placering, billede 2.

1

Hvis nødstopsbåndet holdes konstant nedtrukket, aktiveres det det elektriske nødfir. Når
båndet slippes, vender løfteren tilbage til nødstopsplacering.

Elektrisk nødfir
Hvis håndbetjeningen ikke fungerer, kan elektrisk nødfir aktiveres
ved, at nødstopsbåndet holdes nedtrukket, billede 1. Sænk brugeren til en sikker højde og plads.

2

Elektrisk nødfir skal kun anvendes, hvis håndbetjeningen
ikke fungerer. Det elektriske nødfir kører løftestroppen ud, så længe
nødstopsbåndet er trukket ned. Vær opmærksom på, at der sker en
sænkebevægelse. Hvis ikke skal det elektriske nødfir afbrydes. Sørg
altid for, at nødfir sker til en egnet plads.
Ved nulstilling: Tryk plastknappen, som det røde bånd er fastgjort i,
opad, så det klikker, billede 2.

3

Manuelt nødfir/hævning
Fjern det plastcover, som sidder på samme side som nødstopsbåndet, billede 3. På indersiden af coveret findes en unbrakonøgle. Tag
unbrakonøglen, og placer den i det dertil beregnede hul iht. billede
4. Drej derefter med uret for sænkning og mod uret for hævning af
ophængsbøjlen. Sørg altid for, at nødfir sker til en egnet plads.
BEMÆRK! Sænkningen sker meget langsomt.

4

Ved nulstilling af manuelt nødfir/hævning: Kontakt en af Handicare
godkendt servicetekniker. Anvend ikke løfteren.

Unbrakonøgle
SystemRoMedic M A N U A L
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Fejlsøgning
Hvis løftebevægelsen ikke fungerer, kontroller følgende:
- At nødstoppet ikke er aktiveret. På visse modeller lyser nødstopssymbolet.
- At løfteren er tændt (ON) på håndbetjeningen (der skal høres en lyd).
- At håndbetjeningen er korrekt tilsluttet og ordentligt trykket ind. Træk kontakten ud, og tryk den ordentligt tilbage.
- At løfteren ikke står i opladningsposition. Løfteren er spærret for brug i opladningsposition.
- At batteriet er opladet.
- At løfterens oplader har strøm på. Opladningslampen på opladningsenheden skal lyse.
- At løftestroppen er belastet.
Hvis løfteren ikke fungerer tilfredsstillende, kontakt din forhandler.
Hvis løfteren ikke går helt op til stop, kontroller følgende:
- At symbolet for overbelastning ikke lyser.
- At batterisymbolet ikke advarer om lav batterispænding.
Hvis løfteren ikke kører nedad, kontroller følgende:
- At løftestroppen er belastet.
- At batterisymbolet ikke advarer om lav batterispænding.
- At trykknappernes retningsvisere, pil op og pil ned, er korrekte.
Hvis der høres en mislyd:
- Forsøg at fastslå, hvor lyden kommer fra. Tag løfteren ud af brug, og kontakt din forhandler.
Symbolangivelse:
Symbolet angiver, at løfteren skal efterses; kontakt din forhandler.
Symbolet tændes efter 6-12 måneder.

Angiver batteristatus.
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Tilbehør

SystemRoMedic

Løftesejl
I SystemRoMedic findes et bredt udvalg af funktionelle og bekvemme løftesejl af høj
kvalitet tilpassede alle typer løft og til brugere med forskellige behov. Løftesejlene findes
i flere for¬skellige materialer og i størrelser fra XXS til XXL. Alle modeller er både sikre og
meget lette at anvende. Valg af model og materiale bestemmes af løftesituationen og
brugerens behov.
Ophængsbøjler
SlingBar er SystemRoMedics ophængsbøjle i aluminium. Den findes i tre forskellige
bredder og passer derfor til de fleste løftesituationer og til brugere i alle størrelser.
SlingBar S, (350 mm) varenummer: 70200001
SlingBar M, (450 mm) varenummer: 70200002
SlingBar L, (600 mm) varenummer: 70200003
SlingBarSpreader M, varenummer: 70200042
StretcherBar, varenummer: 70200006, og StretcherSling, varenummer: 46502007, til løft i
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-

STATUS:

D

COMMENTS:

Unless otherwise stated,
general tolerances
according to ISO 2768-m

TITLE

-

SIZE

A4

DWG. NO.

REV.

-

-

MATERIAL:

1023 Carbon Steel Sheet (SS)
SCALE:2:1

1

2

3

SystemRoMedics vægte Charder MHS2500 anvendes sammen med stationær eller mobil
løfter til at veje patienter.
Varenummer: 70100002 (300 kg)
Varenummer: 70100003 (400 kg)
Positioneringshjælpemidler
I SystemRoMedic findes et bredt udvalg af funktionelle og bekvemme positioneringshjælpemidler af høj kvalitet tilpassede forskellige typer forflytninger og til brugere med
forskellige behov.
Øvrigt
Cover to charger, varenummer: 50400066
9V battery and cable, varenummer: 70200047
Software for diagnostics, varenummer: 70200048
Parking Placard, varenummer: 50400048

Ophængsbøjle
Ready for life firepunkts-ophængsbøjle, Sling bar RFL X4, er udviklet til at give
mere plads i løftesejlet til f.eks. overvægtige og/eller smertesensitive personer.
Varenummer: 70200017

SystemRoMedic M A N U A L
TM
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WEIGHT:

158.68 g

SHEET 1 OF 1

Vedligehold
Løfteren skal gennemgå en omhyggelig kontrol mindst en gang om året. Kontrollen udføres af autoriseret personale i
overensstemmelse med Handicares servicemanual.
Reparation og vedligehold må kun udføres af autoriseret personale, som anvender originale reservedele.
Udtjente batterier afleveres til nærmeste genbrugsstation til genvinding. De kan alternativt
sendes til Handicare eller til en forhandler af Handicares produkter.

Rengøring
Rengør løfteren med varmt vand eller rengøringssprit. Anvend ikke rengøringsmidler, som indeholder fenol eller klor, da
det kan skade materialet.

Opbevaring
Oplad batterierne regelmæssigt for maksimal levetid; vi anbefaler at placere løfteren i opladningsstationen, når den ikke
er i brug. Lad ikke batteriets opladningsniveau falde til under 25 %. Løfteren bør opbevares frostfrit mellem 10˚C og 40˚C
samt ikke over normal luftfugtighed, 30 % - 75 %. Luftrykket skal ligge mellem 700 og 1060 hPa.

Serviceaftale
Handicare tilbyder mulighed for at regne en serviceaftale for vedligehold og tilbagevendende afprøvning jeres mobile
løfter. Kontakt din lokale Handicare-repræsentant.
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Teknisk information
Loftløfter: 			

24VDC

Løftehastighed: 		

3,9 cm/s (5,0 cm/s), 1.5 inch/s (2.0 inch/s) med (uden) belastning

Oplader IN: 			

Mascot 2215 100-240VAC/ 50-60Hz Max. 0,9A.

Oplader UT: 			

41 VDC/ ±0,3 Max. 0,9A

Batterier: 			

24 VDC (20st 1,2VDC) 3,2 Ah. NIMH20XA3200

Motorcover: 			

Ikke brandbart ABS-plastik

Håndbetjening: 		

Elektrisk

Nødfir: 			

Manuelt og elektrisk

Løfterens vægt: 		

7,5 kg, 16,5 lbs

Løfteområde: 		

240 cm, 95 inch

Max. belastning RiseAtlas450T:

205 kg, 450 lbs

Max. belastning RiseAtlas625T:

285 kg, 625 lbs

Lydniveau: 			

Uden belastning: 55 dB(A), Med belastning: 57 dB(A).

Trykkraft håndbetjening: 		

Trykkraft på håndbetjening: 4 N

Mål loftløfter: 		

26,6 x 15,1 x 15,6 cm, 10.5 x 5.9 x 6.1 inch

Intermitterende drift: 		

Op 10/90, aktiv drift max. 2 min. drift: Af en tid på 100 må aktiv tid højst være 10.

Tæthedsgrad, løftemodul:

IP 20

Tæthedsgrad, håndbetjening:

IP X4

Forventet levetid: 		

10 år

Apparatet er beregnet til indendørs brug.
Type B, iht. beskyttelsesgrad mod elektrisk stød.
Klass ll udstyr.

Produktet er i overensstemmelse med kravene i direktiverne for medicinsk-tekniske klasse 1 produkter (MDD93/42/EEG).
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Detaljebeskrivelse
2
A

1. Udtag til håndbetjening
2. Håndbetjening
3. Løftestrop
4. Nødstop og elektrisk nødfir
5 Manuelt nødfir/hævning
6. Oplysningspanel

B

A. Skinne 6,4-16,0 cm

5

B. Løftemotorens byggehøjde 16,0 cm
C. Indbygningsmål 23,0 cm
C

3

1
6

18

4

Indbygningsmål på SlingBar M, 32,7 cm
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I 25 år har vi helhjertet beskæftiget os med udviklingen af smarte og letanvendelige hjælpemidler til sikre og enkle
forflytninger, samt til at gøre livet og arbejdet lettere for brugere og personale inden for pleje og omsorg.
Erfaring, innovation og uddannelse ligger til grund for SystemRoMedic, en helhedsløsning til alle tænkelige
forflytningssituationer.
Forflytning, produkter til forflytning mellem to enheder
Positionering, produkter til lejeændring inden for samme enhed
Støtte, produkter til støtte ved mobilisering
Løft, produkter tilpasset løft
Filosofien bag SystemRoMedic fokuserer på at mindske der opstår arbejdsrelaterede skader, samtidig med, at
brugerens oplevelse af selvstændighed, uafhængighed og værdighed øges. Gennem en kombination af uddannelse,
træning og et komplet sortiment af effektive forflytningshjælpemidler tilbyder SystemRoMedic forbedring af både
arbejdsmiljø og kvaliteten af pleje, samtidig med at der kan foretages signifikante omkostningsbesparelser.
Vores mission, at hjælpe mennesker, har altid været, og vil altid være, drivkraften bag vores innovationer. Vi elsker
enkle forflytninger.

Ved spørgsmål om produkterne og deres anvendelse, kontakt din lokale forhandler. Se www.handicare.com for en
komplet forhandlerliste. Sørg for, at du altid har den korrekte version af manualen. Den seneste version kan
downloades fra vores hjemmeside www.handicare.com

Handicare AB
Veddestav. 15, Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN
Tel: +46 (0)8-557 62 200
Fax:+46 (0)8-557 62 299
E-mail: info@handicare.se
Internet: www.handicare.com

