
Användning Syfte med manualen.  

 

Manualen beskriver standardmodellen med en lyfthöjd på max. 500 mm. Techlift är designad för 

permanent installation inomhus eller utomhus.  

Lyftplattformen kan användas av personer med nedsatt rörelsemöjlighet (tex. gångbesvär, 

rullstolsbrukare, personer med transportvagn/säckkärra) för att övervinna nivåskillnader. 

Påkörning och avkörning sker i var ände av lyftplattformen ( rak genomgång). Techlift är utformad och 

tillverkad enligt gällande normer för att övervinna nivåskillnader. Lyftintervallet på Techlift kan ställas in 

mellan 30-500 mm beroende på lokala förhållanden.  

När lyftplattformen används förutsätts det, att brukaren har instruerats om handhavandet, eller att det 

är utbildad personal, som använder detta hjälpmedel/arbetsredskap. 

 

Viktigt  

• Hela bruksanvisningen skall läsas, innan produkten tas i bruk.  

• Montage av Techlift skall utföras av Techline godkänd montör.  

• MAX. last 250 kg, får inte överskridas.  

• Lyftplattformen och påkörningsrampen skall vara ren från grus, nedfallna blad, snö m.m. innan 

användning.  

• Lyftplattformen är till för persontransport, och skall användas i överenstämmelse med det beskrivna i 

denna manual.  

• Lyftplattformen får inte användas vid brand.  

• Säkerhetsutrustningen får endast nollställas av kvalificerad assistans.  

• Lek med och i förbindelse med lyftplattformen, är inte tillåtet.  

• Det skall vara beskrivet och avtalat en enkel och brukbar »Nödprocedur« mellan brukare och hjälpare. 

Det skall säkra, att brukaren inte stängs in på plattan vid elektriskt eller mekaniskt fel.  

• Lyftplattformen kan användas i temperaturområdet –20 till +40 grader 

 

 

 

 

 



Användning 

 

 

Betjäning – lyftplattformen körs med hjälp av dom gröna håll don markerat upp och ner, (död-mans-

grepp) som gör att plattformen stannar omedelbart när hålldonet släpps .  

Användning av lyftplattformen är enkel och lättbegriplig även utan några förkunskaper om produkten.  

Höja lyftplattformen från den nedersta nivån 0.  

När lyftplattformen står i nedersta nivån, och påkörningsrampen är nerfälld kan rullstolsbrukaren 

ohindrat köra upp på lyftplattformen.  

2. Aktivera handbetjäningen genom att trycka på »upp« placerad på lyftplattformens torn och hissen 

lyfter och påkörningsrampen fälls upp; då fungerar den som avkörningsskydd.   

3. När lyftplattformen befinner sig i nivå med avsatsen stannar plattformen automatisk, och brukaren 

kan köra ut på avsatsen.  

Om lyftplattformen överbelastas, lyser lampan som är placerad på lyftplattformens torn och ett ljud hörs 

från summer.  

Vid överbelastning kommer plattformen inte höjas eller sänkas. När överbelastningen tas bort, kan 

lyftplattformen användas igen.  

4. Sänka lyftplattformen från översta nivån 1. Rullstolsbrukaren kör ut på lyftplattformen. Aktivera 

handbetjäningen genom att trycka på »ner« placerad på lyftplattformens torn och lyftplattformen kör 

ned. Knappen »ner« är aktiv, så länge den hålls intryckt.   

När lyftplattformen når sin nedersta nivå sänks påkörningsrampen, och brukaren kan köra ut från 

lyftplatt-formen. 

5. Vid någon driftstörning eller fel under färd kan den röda knappen ( nödstopp) tryckas in, plattformen 

kommer inte höjas eller sänkas. 

6. Återställning av nödstopp vrid den röda knappen medsols tills den lyfter, hissen är nu åter brukbar. 

7. Beskrivning av nödstopp, Nödstopp får endast användas i nödfall. Om nödstopp aktiveras på grund 

av ett fel, skall servicepersonal kontaktas, för kontroll av lyften innan den tas i bruk igen. Nödstoppet är 

placerat centralt mellan knapparna upp och ner. Det stoppar alla funktioner vid aktivering. Urkoppling: 

nödstoppet vrids ut och genom aktivering av handbetjäningen startar hissen igen. 

8.Tillval trådlös betjäning. Det ger brukaren möjlighet att fjärrstyra lyftplattformen och därmed vara 

oberoende av en hjälpare. 

 

 



Tekniska specifikationer  

Dimensioner Techlift utvändiga mått (L x B)     1429 x 1050 mm  

Techlift invändiga mått (L x B)       1250 x 800 mm  

Lyfthöjd        30 till 500 mm  

Vikt         51 kg  

Maximal belastning       250 kg  

Lyft hastighet        25 mm/sek  

Elektrisk anslutning (beroende av nationell spännings standard)   230V 

Strömförbrukning vid stand-by        0,3 W  

Strömförbrukning i drift       200 VA  

Säkring         10A  

Ljudnivå        52 dB(A)  

Tätningsklass Lyftplattform – komponenter     IP 65 
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