Verkorte rij instructie JOYinCARE lift met Touch&Move 3.0 rijondersteuning
Kort indrukken
Druk op de “Start” knop om de lift aan te zetten.
De lampjes op het display lichten op, de lift is opgestart.
Gebruik de rijondersteuning door rustig tegen de duwbeugel te duwen. Laat de lift de kracht van jou
overnemen.
Om de lift zijwaarts te verplaatsen, verplaats uw handen naar de zijkant van de duwbeugel, het
aandrijfwiel zal zijwaarts draaien. De lift neemt de kracht weer over.
Duw/trek en draai nooit tegelijk. Alleen duwen/trekken of alleen draaien.
De lift gaat na 15 minuten in de ruststand (“Start” lampje knippert) en start weer bij het aanraken van
de duwbeugel. Na 30 minuten schakelt de lift automatisch uit.
1. Bediening voor het omhoog of omlaag bewegen van de tilarm.
2. Bediening voor het positioneren van het tiljuk van zit naar lig en
vice versa.
3. Bediening voor het openen en sluiten van het onderstel.
4. In geval van nood, druk de noodstop in om de lift uit te schakelen, zie tekening.
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LET OP!
Controleer altijd of de clips van de tilband goed aan de paddenstoeltjes bevestigd zijn. Zie
voor een correct gebruik van de tilband de gebruiksaanwijzing van de tilband.
De accu van de Touch&Move liften ontlaadt zichzelf langzaam en dient eens in de drie
maanden volledig te worden opgeladen. Indien dit niet gebeurt kan de accu onherstelbaar beschadigd
worden.
Mocht de tillift tijdens gebruik onverhoopt uitvallen, kan met behulp van de nooddaalfunctie de cliënt
gedaald worden.
Wanneer de noodstop geactiveerd wordt, zal er gedurende 30 seconden een piepsignaal klinken en zal
de lift niet reageren. Wanneer een lift wordt ingeschakeld terwijl de noodstop nog geactiveerd is, zal
er bij opstarten ook een piepsignaal klinken van 30 seconden. Voor beide handelingen geldt ook dat
het lampje bij de aan/uit knop gedurende 30 seconden op zal lichten.
De noodstop wordt ontgrendelt middels een draaibeweging naar rechts.
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