Gebruikershandleiding DH1000 liftmodule.

Gebruik van de DH1000.
De DH1000 werkt alleen als deze gekoppeld is aan de tilriem.
Als de DH1000 niet gekoppeld is en bijvoorbeeld op een tafel of vloer ligt en u wilt
de liftmodule koppelen aan de tilriem, dan moet u aan de tilriem trekken en
tegelijkertijd op de gewenste functie (omhoog/omlaag) van de handbediening
drukken.

Handbediening en indicatielamp.
De DH1000 schakelt zich automatisch aan als er op een van de functies van de
handbediening wordt gedrukt. Als de lift geactiveerd is begint er een groen
indicatielampje te branden. De liftmodule schakelt zich na ongeveer 1 minuut
vanzelf uit als deze niet meer gebruikt wordt.
Het omhoog/omlaag gaan van de lift wordt geactiveerd door op de handbediening
te drukken.

Transport door de rail.
De DH1000 wordt handmatig door de rail verplaatst door de verzorger.

Bevestigen van de tilband aan de DH1000.
Bevestig de lussen van de tilband, die zich achter de gebruiker bevinden aan de
achterste haken van de DH1000. De lussen van de tilband, die zich bij de benen
bevinden kunt u aan de voorste haken van de DH1000 bevestigen.

Tillen vanuit een zittende positie.
Als u bijvoorbeeld vanuit een rolstoel wilt tillen, brengt u de DH1000 naar de
gebruiker toe en laat dan de DH1000 zakken totdat deze zich op ongeveer dezelfde
hoogte bevindt als de borst van de gebruiker. Zorg ervoor dat de liftmodule parallel
is aan de gebruiker. Nu kunt u de tilband bevestigen aan de DH1000. Voor
informatie over hoe de tilband te bevestigen aan de DH1000, verwijzen wij naar de
paragraaf “ Bevestigen van de tilband aan de DH1000.”

Tillen vanuit een liggende positie.
Plaats de DH1000 recht boven de gebruiker. Het is voordelig als u een bed heeft
waarmee u het ruggedeelte kan verstellen zodat de persoon in zittende positie kan
worden getild. Zorg ervoor dat de liftmodule parallel is aan de gebruiker. Nu kunt u
de tilband bevestigen aan de DH1000. Voor informatie over hoe de tilband te
bevestigen een de DH1000, verijzen wij u naar de paragraaf “Bevestigen van de
tilband aan de DH1000.”

LET OP!
Overschrijd nooit het maximaal te tillen gewicht van 150 kg en haal nooit de
liftmodule los van de trolley als er iemand in de lift hangt!

Swingen met de DH1000.
1. Plaats de 2 trolley’s zo dicht mogelijk bij elkaar. De DH1000 hangt aan een van
de twee tilbanden.
2. Verbind de karabijnhaak van de tilband waar de DH1000 niet aanhangt, aan een
van de twee lussen die zich op de top van de DH1000 bevinden.
3. Laat de DH1000 zakken zodat deze zich geleidelijk naar de naastgelegen tilband
verplaatst.
4. Als het ‘swingen’ voltooid is, hangt het gewicht van de liftmodule aan de andere
tilband.
5. Haak de karabijnhaak van de tilband waar de DH1000 nu niet meer in hangt aan
een van de lussen die zich op de top van de DH1000 bevinden.
6. Het swingen is nu voltooid en de lift is klaar voor verder gebruik.

Veiligheidsfuncties.
BELANGRIJK!
Gebruik de noodstop en de nood omlaag alleen in noodgevallen. Als u de noodstop
en de nood omlaag gebruikt heeft dient u contact op te nemen met uw leverancier
voordat u de lift weer gaat gebruiken.

Beschrijving van de noodstop.
Als de DH1000 tijdens een handeling niet reageert op de functies van de
handbediening dan kunt u de handeling onderbreken door op de rode stop knop te
drukken. Zo lang de noodstop geactiveerd is werkt de DH1000 niet.
De DH1000 kan weer geactiveerd worden door de noodstop te deactiveren.

Beschrijving van de nood omlaag.
Als de DH1000 tijdens een handeling niet reageert op de handbediening dan kunt u
de nood omlaag activeren om de gebruiker veilig naar beneden te begeleiden.
De nood omlaag wordt geactiveerd door de schakelaar over te zetten naar de nood
omlaag stand.

Gebruik van de oplader.
Opladen van de DH1000.
Als de groene indicatielamp begint te knipperen dan moet u de lift zo snel mogelijk
opladen. De DH1000 werkt op accu’s en kan tot 25 keer tillen met opgeladen
accu’s.

Aansluiten van de oplader.
Als u de accu’s van de DH1000 wilt opladen doet u de stekker van de oplader in het
stopcontact. Breng de DH1000 naar het gewenste niveau zodat u de plug van de
oplader gemakkelijk in het 24v oplaadpunt kunt aanbrengen.
De indicatielamp van de oplader gaat branden als de DH1000 opgeladen wordt.
Het opladen van de DH1000 stopt automatisch als de accu’s volgeladen zijn.
De maximale oplaadtijd bedraagt 6 uur. Laad de DH1000 regelmatig op,
bijvoorbeeld ’s nachts om zo een langere levensduur van de accu’s te behouden.

Opslag van de DH1000.
De DH1000 moet opgeslagen worden in een droge kamer waar de vochtigheidsgraad
niet meer bedraagt dan 70%.
De lift mag daarom ook nooit in een badkamer of soortgelijke ruimtes opgeslagen
worden.

