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1. Voorwoord
Hartelijk dank voor uw keuze voor de PowerMove Mini.

De PowerMove Mini met Touch&Move onderstel is een product van JOYinCare. JOYinCARE richt zich op alle tiltransfer vraag-
stukken in de gezondheidszorg en maakt deel uit van de JOYinCARE Group.

Uw PowerMove Mini maakt deel uit van een complete serie Touch&Move personenliften uitgevoerd met een unieke techno-
logie voor moeiteloos verrijden en manoeuvreren van de PowerMove Mini. U kunt op de website www.joyincare.com meer 
informatie vinden over de complete serie tilliften met Touch&Move onderstel en onze overige producten.

Wij doen ons uiterste best om aan al uw wensen te voldoen en ervoor te zorgen dat wij u de beste service, training en advies 
bieden, zodat uw medewerkers optimaal en met veel plezier met de PowerMove Mini kunnen werken. Heeft u vragen over het 
gebruik van de PowerMove Mini neemt u dan a.u.b. contact met ons op. Wij vinden het belangrijk om continu in gesprek te 
zijn en te blijven met diegenen die onze producten gebruiken. 
Deze gebruiksaanwijzing geeft de gebruiker en de onderhoudsmonteur informatie over veilig onderhouden van de 
PowerMove Mini Touch&Move.

•  Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door vóór u de PowerMove Mini in gebruik neemt. Alleen dan 
is een optimale veiligheid verzekerd. 

•  De PowerMove Mini mag enkel gebruikt worden door diegene die deze gebruiksaanwijzing hebben 
gelezen en begrepen, en zich aan de beschreven instructies houden. 

•  Jaarlijks onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door voldoende gekwalificeerd personeel.

JOYinCARE blijft voortdurend in beweging om de gebruikers van onze producten van dienst te kunnen zijn. Heeft u sugges-
ties voor verbetering van onze producten of aanvullende ideeën voor ons productassortiment dan horen wij dit graag van u.

Met vriendelijke groet,

Pim Krijnsen

JOYinCARE B.V.

De fabrikant houdt zich het recht voor deze gebruiksaanwijzing zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Wij zullen in dat geval een nieuwe versie verstrekken. 

Op producten van JOYinCARE rusten octrooien. Informatie over deze octrooien is verkrijgbaar bij JOYinCARE B.V te Nunspeet.

Wij volgen een beleid van voortdurende ontwikkelingen. Technische specificaties kunnen gewijzigd worden.

Wij behouden ons het recht voor zonder voorafgaande aankondiging de technische specificaties van onze producten te wijzigen.

© JOYinCARE
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3.5. Garantie
De fabrikant geeft één jaar garantie op de PowerMove 
Mini. De fabrikant geeft geen garantie op onderdelen die 
gevoelig zijn voor slijtage. Garantie is niet van toepassing 
op schade of gebreken die aan de PowerMove Mini kunnen 
zijn ontstaan door verkeerd gebruik of onkundig gebruik en 
reparaties door derden. De beoordeling hiervan ligt bij de 
fabrikant, of een door haar aangewezen vertegenwoordiger.
De fabrikant houdt zich het recht voor om wijzigingen aan 
het product aan te brengen, in afwijking van hetgeen in 
deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Hiervoor is geen 
verantwoording verschuldigd.

3.6. Aansprakelijkheid
De fabrikant van de PowerMove Mini is niet aansprakelijk 
voor onveilige situaties, ongevallen en schade die gevolg 
zijn van:

• Het negeren van waarschuwingen of voorschriften zoals 
weergegeven op de PowerMove Mini of in deze gebruiks-
aanwijzing.

• Het gebruik van de PowerMove Mini voor andere toepas-
singen of onder andere omstandigheden dan aangege-
ven in de gebruiksaanwijzing.

• Het aanbrengen van wijzigingen van de PowerMove Mini 
van enigerlei aard. 
Hieronder valt ook het toepassen van andere dan de 
voorgeschreven vervangingsonderdelen.

• Onvoldoende onderhoud.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade bij sto-
ringen aan het apparaat zoals schade aan producten, be-
drijfsonderbreking, productieverlies, enzovoorts.

3. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt algemene informatie gegeven over de 
PowerMove Mini en deze gebruiksaanwijzing.

3.1. Fabrikant

De PowerMove Mini is gefabriceerd door:
Indes BV
Pantheon 28
7521 PR, Enschede
T.:053-4803920
F.:053-4803922

info@indes.eu
www.indes.eu 

Mocht u vragen of problemen hebben, neem dan contact op 
met uw dealer.

3.2. Gerelateerde documenten
Naast deze gebruiksaanwijzing is er voor de PowerMove 
Mini een servicehandleiding beschikbaar. Hierin wordt be-
schreven hoe routine onderhoudswerkzaamheden moeten 
worden uitgevoerd. 

3.3. Product identificatie/ CE-markering
In onderstaande afbeelding is het productidentificatieplaat-
je van de PowerMove Mini te zien.

Het product heeft een CE-markering, wat inhoudt dat het 
product voldoet aan essentiële veiligheids- en gezond-
heidseisen van de Europese Unie.

3.4. Copyright
Copyright © JOYinCARE
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag wor-
den verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige 
vorm, of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fa-
brikant.
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Waarschuwing! 
Til nooit een cliënt die meer weegt dan 150 kg.

Waarschuwing!
Til nooit meer dan één cliënt tegelijk.

Waarschuwing!
Laat een cliënt nooit zonder begeleiding ach-
ter in een PowerMove Mini tillift.

Waarschuwing!
De PowerMove Mini is niet ontworpen voor 
blootstelling aan grote hoeveelheden water 
(stralen). De PowerMove Mini is niet geschikt 
voor gebruik onder de douche.

Waarschuwing!
De PowerMove Mini is niet geschikt voor ge-
bruik op hellingen. Verrijd de PowerMove Mini 
nooit mét een cliënt in de lift over een helling.

Waarschuwing!
Stel de PowerMove Mini niet bloot aan tempe-
raturen boven 50 graden Celcius.

Waarschuwing!
De elektrische aandrijving van de PowerMove 
Mini wordt bestuurd met sensoren in de duw-
beugel. Zorg er te allen tijde voor dat de duw-
beugel vrij kan bewegen en er geen krachten 
op de duwbeugel worden uitgeoefend, anders 
dan de krachten benodigd voor het voortdu-
wen van de PowerMove Mini.
Hang geen kleding, tassen, tilbanden ect, aan 
de duwbeugel. Draag er zorg voor dat nooit 
objecten tussen de duwbeugel en de tilmast 
worden geplaatst of geklemd.

Waarschuwing!
Gebruik de PowerMove Mini in combinatie met 
tilbanden die door JOYinCARE zijn meegele-
verd. U kunt deze tilbanden herkennen aan het 
etiket dat aan de binnenzijde van de tilband is 
bevestigd.

Controleer de PowerMove Mini regelmatig op 
loszittende delen en slijtage van bijvoorbeeld 
rubbers, banden of kunststof kappen. Stop in 
het geval u dit constateert onmiddellijk met 
gebruik van de PowerMove Mini en neem con-
tact op met uw serviceafdeling of leverancier.

Om ongelukken zoals beknelling tijdens het 
onderhoud aan de PowerMove Mini te voor-
komen is het alleen toegestaan onderhoud uit 
te voeren als de accu van de te onderhouden 
tillift verwijderd is.

De fabrikant/leverancier is niet verantwoordelijk voor schade 
en eventueel hieruit voortvloeiende gevolgschade in geval 
van molest, achterstallig onderhoud, onjuist gebruik en het 
afwijken van aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.

4. Veiligheid
In dit hoofdstuk worden veiligheidsvoorschriften met betrekking 
tot de PowerMove Mini beschreven. Lees dit hoofdstuk aandach-
tig door voor u de PowerMove Mini in gebruik neemt of onder-
houds-werkzaamheden uitvoert.

4.1. Veiligheidsymbolen in deze handleiding
In deze gebruiksaanwijzing wordt gebruik gemaakt van de 
volgende symbolen:

Een tip of aandachtspunt.

Maakt attent op mogelijke problemen.

Gevaar voor schade aan de PowerMove Mini 
bij het niet zorgvuldig uitvoeren van de 
instructies.

Gevaar voor ernstige verwondingen van de 
gebruiker bij het niet zorgvuldig uitvoeren 
van de instructies.

4.2. Definities
In deze gebruiksaanwijzing worden enkele definities ge-
bruikt. Een toelichting van de definities is onderstaand te 
vinden.

Cliënt
De persoon die met de PowerMove Mini verplaatst wordt.

Zorgverlener
De persoon die de PowerMove Mini bedient.

Transfer
De handeling van tillen, verplaatsen en het weer laten zak-
ken van de cliënt.

Tilband
Een niet vormvaste (textiel) lichaamsondersteuning voor 
gebruik in combinatie met de PowerMove Mini. De tilband 
ondersteunt de cliënt tijdens het uitvoeren van een transfer 
in de PowerMove Mini.

4.3. Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voor gebruik. Dit 
is belangrijk voor de veiligheid van uw cliënt en uzelf.
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gestuurd worden. Het wiel kan draaien tot een hoek van 
90 graden zijdelings in beide richtingen. Besturing van het 
wiel is mogelijk via de duwbeugel (4a). Bij voorwaarts en 
achterwaarts verrijden van de PowerMove Mini biedt het 
elektrische wiel een 100% elektrische ondersteuning van ca. 
5 km per uur. Bij zijwaarts verrijden biedt dit wiel elektrische 
ondersteuning van 50% snelheid van ca. 2,5 km per uur.

Het wiel is voorzien van een polyurethaan loopvlak. Het wiel 
wordt met behulp van een veer tegen de vloer geduwd. 
Voor het nemen van drempels en obstakels kan het wiel 
enkele centimeters omhoog en omlaag bewegen.

Waarschuwing!
Het Touch&Move wiel mag alleen verwisseld 
worden door gekwalificeerd service personeel.

Elektronicabox en acculader
Op de middenbrug van het onderstel bevindt zich een op-
bouw met omkapping waarin een elektronicabox geplaatst 
is. Deze elektronicabox bevat alle elektronica die nodig is 
voor het verrijden en tillen met de PowerMove Mini.

Waarschuwing!
De omkapping van de elektronicabox mag al-
leen verwijderd worden door servicepersoneel 
gekwalificeerd door de fabrikant/leverancier.

Onder de omkapping bevindt zich naast elektronica ook de 
accu. Deze accu hoeft tijdens normaal gebruik niet gewisseld 
te worden. De accu kan opgeladen worden met de bijgele-
verde PowerMove Mini acculader.

Waarschuwing!
Laad Touch&Move producten (PowerMove 
Mini) alleen op met de bijgeleverde 
PowerMove Mini acculader. Gebruik van ande-
re acculaders kan de PowerMove Mini bescha-
digen.

Waarschuwing!
De acculader is ontworpen voor gebruik in een 
droge omgeving. De acculader is niet geschikt 
voor gebruik in badkamers en andere natte 
ruimtes.

Acculader
Voor het opladen van de PowerMove Mini dient het klepje 
aan de achterzijde van het onderstel geopend te worden. 
Het opladen begint zodra de oplaadconnector is aange-
bracht en de acculader op het lichtnet is aangesloten.

5. Productbeschrijving
Dit hoofdstuk bevat algemene informatie over de PowerMove 
Mini componenten en de werking hiervan.

 
Legenda
1. PowerMove Mini onderstel (Touch&Move)
2. Elektrische ondersteuning, Touch&Move wiel
3. Elektronicabox 
4a. Duwbeugel
4b. Bedieningspaneel
4c. Handbediening
5. Mast
6. Tiljuk
7. Acculader
8. Noodstop

PowerMove Mini onderstel (Touch&Move)
De PowerMove Mini is uitgevoerd met een onderstel met 
elektrisch spreidpoot mechanisme. Bediening van dit me-
chanisme vindt plaats op het bedieningspaneel of via de 
handbediening. De motor voor het spreiden van de poten 
bevindt zich in de middenbrug.

Het onderstel is voorzien van vier zwenkwielen. De twee 
achterste zwenkwielen zijn geremd. De remmen van deze 
wielen zijn met de voet te bedienen, door de voetbeugel 
naar beneden (remmen) of boven (ontgrendelen) te duwen.

Elektrische ondersteuning Touch&Move wiel 
Uniek aan de PowerMove Mini is het elektrische 
Touch&Move wiel dat zorg draagt voor moeiteloos verrijden 
en manoeuvreren van de PowerMove Mini. Het wiel bevindt 
zich onder de elektronicabox en kan elektrisch gedraaid en 

8
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Aan de onderzijde van het bedieningspaneel bevindt zich 
een connector voor een handbediening. Op deze handbe-
diening zijn enkele bedieningsknoppen die ook op het be-
dieningspaneel te vinden zijn geplaatst.

1. Bedieningsknoppen liftbeweging
2. Bedieningsknoppen kantelen juk
3. Bedieningsknoppen spreidpoten

Duwbeugel
De duwbeugel van de PowerMove Mini is voorzien van een 
sensor, die de kracht die op de duwbeugel wordt aange-
bracht, kan meten. Deze sensor meet de grootte van die 
kracht, maar ook de hoek waaronder tegen de duwbeugel 
wordt geduwd; bijvoorbeeld, recht naar voren, opzij, of 
schuin naar achteren. Mocht de PowerMove Mini in standby 
staan dan is de sensor gedeactiveerd. De sensor kan geac-
tiveerd worden door kort op de GO bedieningsknop op het 
bedieningspaneel te drukken.

Met het signaal van de sensor wordt het Touch&Move wiel 
aangedreven en gestuurd. Wordt tegen de duwbeugel ge-
duwd, dan reageert het Touch&Move wiel door krachtonder-
steuning te geven.
Wordt schuin naar voren tegen de duwbeugel geduwd, dan 
gaat ook het Touch&Move wiel in een schuine stand naar vo-
ren staan. Wordt alleen tegen de zijkant van de duwbeugel 
geduwd, dan gaat het Touch&Move wiel volledig zijwaarts 
draaien en krachtondersteuning in zijwaartse richting geven.

Wanneer de PowerMove Mini stil staat en tegen de zijkant 
van de duwbeugel wordt geduwd, gaat het wiel volledig zij-
waarts draaien. Met de PowerMove Mini kan nu een zijwaart-
se manoeuvre worden uitgevoerd. Wanneer de PowerMove 
Mini zijwaarts is verreden, en de duwbeugel losgelaten 
wordt gaat het Touch&Move wiel automatisch terugkeren 
naar de voorwaartse stand.

Het besturen van de PowerMove Mini gaat het best wanneer 
rustig tegen de duwbeugel geduwd wordt. De elektrische 
ondersteuning krijgt dan voldoende tijd om de PowerMove 
Mini in beweging te brengen, zodat geen eigen kracht ge-
bruikt hoeft te worden bij het bewegen. 
Wanneer een te grote kracht op de duwbeugel wordt uitge-
oefend, bijvoorbeeld wanneer de PowerMove Mini vanuit 
stilstand met grote kracht wordt aangeduwd kan het voor-
komen dat de sensoren zich opnieuw in moeten stellen. Het 

Op de acculader bevindt zich 1 indicatielampje. Zodra de 
acculader is aangesloten gaat het lampje rood branden en 
wordt de accu opgeladen. Als het lampje groen gaat bran-
den is de accu vol en kan de stekker uit het stopcontact. 

Indien een PowerMove Mini aan staat, of aangezet wordt 
tijdens het opladen van de batterij, zal de batterijindicatie 
korte tijd een animatie laten zien van oplopende groene 
lampjes. Daarna schakelt de PowerMove Mini uit. Tijdens het 
opladen kan de PowerMove Mini niet gebruikt worden. Alle 
tilliftfuncties worden uitgeschakeld.

Waarschuwing!
De accu van de PowerMove Mini ontlaadt 
zichzelf langzaam. De accu dient derhalve 
minimaal eens in de drie maanden volledig te 
worden opgeladen. Indien dit niet gebeurt kan 
de accu onherstelbaar beschadigd worden.

Op de accu wordt een garantie gegeven van minimaal 500 
oplaadcycli of 2 jaar. Een teller in de elektronicabox houdt 
dit aantal oplaadcycli bij en kan door servicepersoneel uitge-
lezen worden.

Duwbeugel, bedieningspaneel en handbediening
Zowel het bedieningspaneel, gemonteerd in het midden van 
de duwbeugel en de duwbeugel zelf spelen een rol in de 
bediening van de PowerMove Mini.

De duwbeugel is voorzien van een sensor die meet hoeveel 
kracht, en in welke richting die kracht op de duwbeugel 
wordt uitgeoefend. Hierdoor is het mogelijk om, door alleen 
de duwbeugel vast te houden en in een bepaalde richting te 
duwen, de mate van elektrische ondersteuning en de rich-
ting van de elektrische ondersteuning te bepalen.
Op het bedieningspaneel is een aantal bedieningsknoppen 
en indicatielampjes te vinden.

1. GO bedieningsknop 9. Service indicatielampje
2. GO indicatielampje 10. Batterij indicatielampjes
3. Bedieningsknoppen spreidpoten
4. Bedieningsknoppen liftbeweging
5. Bedieningsknoppen kantelen juk
6. Noodstop
7. Noodstop indicatielampje 
8. Wielrichting indicatielampje
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Bediening lift 
Met de bedieningsknoppen voor de liftbeweging (4) kan 
de lift hoger en lager gezet worden en kan de cliënt getild 
worden. Na indrukken van de bovenste knop gaat de liftarm 
stijgen. Na indrukken van de onderste knop gaat de liftarm 
dalen.

Bediening kanteljuk
Het spreiden van de poten van het onderstel en het heffen 
en dalen van het juk (5) van de PowerMove Mini kunnen 
onafhankelijk van het Touch&Move onderstel gebruikt wor-
den, dus ook als het Touch&Move onderstel in de slaapstand 
staat. De knoppen voor het spreiden en heffen kunnen tege-
lijkertijd gebruikt worden.

Bediening noodstop
Met de noodstop (6) worden alle motoren van de 
PowerMove Mini direct uitgeschakeld. De bedieningsknop-
pen en de duwbeugel werken dan niet. De noodstop kan 
geactiveerd worden door de rode knop recht naar beneden 
te drukken. Gebruik deze noodstop alleen in noodgevallen. 
De noodstop kan weer ontkoppeld worden door de knop 
in de richting van de pijlen op de knop te draaien. De knop 
komt dan omhoog. Indien de noodstop is ingedrukt en 
de PowerMove Mini aan staat gaat het noodstop indica-
tie(lampje) (7) oranje oplichten. Alle andere indicatie lampjes 
gaan uit.

Wielrichting indicatielampje 
De wielrichtingindicatie (8) geeft de richting van het 
Touch&Move wiel weer. Indien het Touch&Move wiel in 
voorwaartse richting staat of wanneer een bocht gereden 
wordt, gaat de bovenste indicatie, met pijlen in voorwaartse 
richting, groen oplichten. Wanneer het Touch&Move wiel in 
volledig zijwaartse richting staat, gaat de onderste indicatie, 
met pijlen in zijwaartse richting, oranje oplichten.

Service indicatie 
De service indicatie (9) geeft aan wanneer service aan de 
PowerMove Mini verricht dient te worden. Na 230 uur acti-
viteit van het Touche&Move wiel, of 160 uur activiteit van 
de tillift gaat de service indicatie continue oranje oplichten. 
U wordt geadviseerd dan contact op te nemen met uw le-
verancier voor het jaarlijks onderhoud van uw PowerMove 
Mini. Na onderhoud door gekwalificeerd servicepersoneel 
zal deze de indicatie weer uitzetten. 

Indien het service indicatielampje blijvend oranje oplicht dan 
wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw leveran-

Touch&Move wiel wordt dan uitgeschakeld en de service in-
dicatie gaat knipperen. Om de tien seconden klinkt een kor-
te pieptoon. Wanneer de beugel losgelaten wordt, wordt de 
sensor na enkele seconden opnieuw ingesteld. Raak tijdens 
dit instellen de duwbeugel niet aan. Na correct instellen gaat 
het service indicatie(lampje) uit, en word het Touch&Move 
wiel weer ingeschakeld.

Waarschuwing!
Voorkom dat grote (piek)krachten op de 
duwbeugel worden uitgeoefend. De sensor 
kan hier in extreme gevallen onverwacht op 
reageren.

Activeren
Met de GO bedieningsknop (1) kan de PowerMove Mini 
aangezet worden. Druk hiervoor de bedieningsknop gedu-
rende twee seconden in. Na deze twee seconden gaan alle 
indicatielampjes op het bedieningspaneel branden. Laat 
het bedieningspaneel en de duwbeugel vervolgens los. De 
Touch&Move technologie heeft gemiddeld zo’n 4 a 5 secon-
den nodig om zichzelf in te stellen. Na het doorlopen van de 
instelprocedure licht het GO indicatielampje (2) groen op. De 
PowerMove Mini is dan klaar voor gebruik. De duwbeugel 
mag weer vastgepakt worden.

Waarschuwing!
Laat de duwbeugel en het bedieningspaneel 
altijd los direct nadat de PowerMove Mini is 
aangezet. De sensoren in de duwbeugel waar-
mee de PowerMove Mini technologie bestuurd 
wordt hebben zo’n 4 a 5 seconden nodig om 
zichzelf in te stellen. Zorg ervoor dat tijdens 
dit instellen geen krachten op de duwbeugel 
worden uitgeoefend. Trek niet aan de duw-
beugel, maar laat deze los. Hang geen kleding, 
tassen, tilbanden ect. aan de duwbeugel. 
Draag er zorg voor dat nooit objecten tussen 
de duwbeugel en de tilmast worden geplaatst 
of geklemd.

De PowerMove Mini kan uitgezet worden door de GO 
bedieningsknop, wanneer de PowerMove Mini aan staat, 
wederom gedurende drie seconden in te drukken. Wanneer 
de PowerMove Mini een uur niet gebruikt is, word deze auto-
matisch uitgeschakeld.

Uit veiligheidsoverwegingen wordt de elektronische onder-
steuning, na 30 minuten niet gebruikt te zijn, automatisch 
uitgeschakeld. Het GO indicatielampje gaat dan knipperen. 
Om de elektrische ondersteuning weer aan te zetten dient 
de GO bedieningsknop kort ingedrukt te worden.

Bediening spreidpoten
Met de bedieningsknoppen voor de spreidpoten (3) wordt 
het elektrisch spreidpoot mechanisme geactiveerd. 
Na indrukken van de bovenste knop zullen de poten zich 
automatisch spreiden. Na indrukken van de onderste knop 
zullen de poten weer sluiten. De spreidpoten bewegen 
zolang de bedieningsknoppen ingedrukt blijven en tot de 
eindstanden bereikt zijn.
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De PowerMove Mini is voorzien van een nooddaalfunctie. 
Mocht de PowerMove Mini tijdens het maken van een trans-
fer onverhoopt uitvallen, dan kan met behulp van deze func-
tie de cliënt gedaald worden. Aan de bovenzijde van de mast 
bevindt zich in het midden van de afdekplaat een bout. Met 
behulp van het bij de PowerMove Mini geleverde sleuteltje 
kan de tilarm handmatig naar boven of beneden worden 
gedraaid. U dient tegen de richting van de klok in te draaien 
om de tilarm naar beneden te bewegen.

 
Aan het uiteinde van de tilarm bevindt zich een bevestigingsas 
voor een tiljuk. De PowerMove Mini wordt standaard gele-
verd met een elektrisch kanteljuk. Met de tillift en het kantel-
juk kunnen personen tot 150 kg getild worden.

Tiljuk
De PowerMove Mini wordt standaard uitgerust met een 
elektrisch kanteljuk. Met behulp van dit kanteljuk kunnen 
cliënten tijdens de transfer van een lig- naar een zithouding 
worden gebracht en terug van een zit- naar een lighou-
ding. Het kanteljuk kan bediend worden vanaf het bedie-
ningspaneel en met de handbediening.

Het kanteljuk van de PowerMove Mini is voorzien van 
vier bevestigingspunten voor veiligheidsclips. Gebruik de 
PowerMove Mini alleen in combinatie met tilbanden van 
JOYinCARE, op de wijze zoals beschreven in het hoofdstuk 
tilbanden.

Het kanteljuk van de PowerMove Mini is niet afneembaar. 
Neemt u indien u het kanteljuk wenst te wisselen, contact op 
met uw leverancier.  

cier voor het jaarlijkse onderhoud van uw PowerMove Mini.
Indien het service indicatielampje oranje knippert en na aan- 
en uitzetten van de PowerMove Mini blijft knipperen, vindt 
een storing in het elektrisch systeem plaats en is direct on-
derhoud vereist. Neem in dit geval contact op met uw leve-
rancier. Afhankelijk van het type storing; in de Touch&Move 
aandrijving of in de liftbeweging, kunnen een of meerdere 
motoren niet meer werken zolang het indicatielampje knip-
pert.

Waarschuwing!
Gebruik de PowerMove Mini niet indien het 
oranje service indicatielampje na uit- en in-
schakelen blijft branden. Rond de transfer waar 
u mee bezig bent spoedig af, en neem zo snel 
mogelijk contact op met uw leverancier.

Batterij indicatie
De batterijindicatie (10) geeft aan hoe vol de batterij nog is. 
Indien de batterij volledig geladen is branden drie groene 
lampjes. Is de batterij nog voor 45 tot 70 % vol dan branden 
twee groene lampjes. Is de batterij nog voor 20 tot 45 % vol 
dan brandt één groen lampje. Zodra de batterij voor minder 
dan 20 % vol is, zal één rood lampje gaan branden.
U wordt geadviseerd de PowerMove Mini dan aan de opla-
der aan te sluiten.

Wanneer de batterij bijna leeg is gaat het rode lampje aan. 
Er is dan voldoende stroom over om een transfer af te ma-
ken. U kunt echter niet meer aanvangen met een nieuwe 
transfer. De opgaande beweging van de PowerMove Mini 
functioneert niet meer. Wanneer u door blijft werken met 
uw PowerMove Mini zal, als de batterij bijna leeg is, een 
piepsignaal klinken. De PowerMove Mini krachtondersteu-
ning wordt uitgeschakeld. U kunt uw PowerMove Mini nu 
enkel nog laten dalen en de spreidpoten openen en sluiten

Handbediening
De handbediening bevat bedieningsknoppen voor de lift-
beweging, kantelen van het juk en voor het spreiden van de 
poten. Bediening van deze functies kan zowel op het bedie-
ningspaneel als op de handbediening worden uitgevoerd. 
De handbediening is voorzien van een flexibel spiraalsnoer. 
Dit maakt het mogelijk de PowerMove Mini te bedienen 
vanuit een positie naast de cliënt.

Waarschuwing!
De PowerMove Mini is geschikt voor het tillen 
van personen tot 150 kg. Til nooit personen 
boven dit gewicht.

Mast
De PowerMove Mini is voorzien van een mast waarmee een 
passieve tilbeweging gemaakt kan worden. De PowerMove 
Mini bestaat uit een mastgedeelte en een tilarm. Met behulp 
van een motor wordt de tilarm gedraaid.

Waarschuwing!
De PowerMove Mini is geschikt voor het tillen 
van personen tot 150 kg. Het tillen van perso-
nen zwaarder dan 150 kg kan een gevaar ople-
veren voor u en uw cliënt.
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dient u te wachten tot de PowerMove Mini volledig stilstaat. 
Door vervolgens tegen de zijkant van de duwbeugel te 
duwen zal het Touch&Move wiel volledig zijwaarts draai-
en en kan de manoeuvre uitgevoerd worden. Om weer in 
voorwaartse richting verder te rijden dient de duwbeugel 
kort losgelaten te worden. De richting van het Touch&Move 
wiel kan gecontroleerd worden met de wielrichting indica-
tielampjes op het bedieningspaneel. 

6.2.  Het uitvoeren van een transfer met de 
PowerMove Mini

De PowerMove Mini dient uitsluitend te worden bediend 
door een aantoonbaar bekwaam persoon. Deze persoon 
dient getraind te zijn in het gebruik van de PowerMove Mini 
en is bekend met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

6.3. Voorbereiding

Controleer in het zorgdossier of er lichamelijke 
veranderingen zijn van de cliënt. Kies  
voordat u gaat tillen de juiste maat en model 
tilband en leg deze klaar.

Controleer of de tilband geschikt is voor het 
gebruik met de PowerMove Mini.

Rijdt de PowerMove Mini binnen handbereik. Bepaal of de 
cliënt door 1 persoon met de PowerMove Mini getild kan 
worden, vraag indien nodig een extra persoon. Leg de cliënt 
uit wat u gaat doen.
Breng de tilband aan. Indien de cliënt onvoldoende rompba-
lans heeft, is een tweede hulpverlener noodzakelijk.
Wanneer de tilband is aangebracht, rijdt u de PowerMove 
Mini naar de cliënt toe. Spreid indien nodig het onderstel. 
Let op eventuele uitstekende obstakels zoals stoelleuningen 
of een werkblad.
Rijdt de PowerMove Mini tot voor de cliënt. Bevestig de clips 
van de tilband aan de paddenstoeltjes van het juk van de 
PowerMove Mini. Controleer of deze goed zijn aangebracht.

6. Bediening van uw PowerMove Mini
In dit hoofdstuk wordt de juiste volgorde van gebruik om-
schreven van de PowerMove Mini.
De PowerMove Mini maakt deel uit van een serie elek-
trisch verrijdbare personenliften uitgevoerd met de unieke 
Touch&Move techniek voor moeiteloos verrijden.

De PowerMove Mini is een passieve, translerende verrijdbare 
tillift voor personen. De PowerMove Mini wordt gebruikt 
voor verplaatsingen tussen bed en rolstoel en naar- en van 
het toilet.

6.1. Het verrijden van de PowerMove Mini

Controleer of de kabel van de acculader 
afgekoppeld is.

 
Controleer het batterijniveau op het 
bedieningspaneel.

 

Er dient minimaal één groen lampje te 
branden.

 
Controleer voordat u gaat rijden of het groene 
indicatielampje van de GO (1) op het bedie-
ningspaneel brandt. Indien deze groen knip-
pert staat het Touch&Move onderstel van de 
PowerMove Mini in de slaapstand. U activeert 
het Touch&Move onderstel door kort op de GO 
bedieningsknop te drukken.

Controleer of de noodstop niet ingedrukt is. 
Het oranje indicatielampje (7) zal oplichten 
indien dit het geval is. Ontkoppel de noodstop 
door de knop rechtsom te draaien. (in de rich-
ting van de pijlen op de noodstop)
Controleer of het oranje indicatielampje (9) bij 
het sleuteltekentje op het display niet brandt. 
Knippert het indicatielampje langdurig oranje 
dan is er een storing van het Touch&Move 
onderstel en kan deze niet gebruikt worden.

Duw voor het verrijden van de PowerMove Mini rustig met 
twee handen tegen de duwbeugel. Houdt u zich bij het ver-
rijden van de PowerMove Mini aan de regels zoals deze voor 
het verrijden van tilliften zijn vastgelegd. De PowerMove 
Mini kan dan zonder krachtsinspanning verreden worden.
Wanneer u een volledig zijwaartse manoeuvre wilt maken 
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6.6. Gaan zitten met de PowerMove Mini

Rijd de PowerMove Mini tot aan de rolstoel, het bed of het 
toilet. Spreid indien nodig de poten van de PowerMove Mini. 
Zet de PowerMove Mini nooit op de rem tijdens het gaan 
zitten. Zo kan de PowerMove Mini meebewegen tijdens het 
gaan zitten, als de cliënt de zitting van het bed, de rolstoel of 
toilet raakt.

Verwijder indien nodig de kleding van de cliënt 
voor de toiletgang.

Mocht u tijdens de toiletgang van de cliënt hem/haar alleen 
laten, zet u de PowerMove Mini op de rem. Wacht vervolgens 
tot het lampje naast de GO-bedieningsknop groen knippert. 
Het Touch&Move onderstel staat nu in de slaapstand. Con-
troleer altijd voordat u wegloopt of de cliënt alleen gelaten 
kan worden.

Controleer of de cliënt veilig zit en rijd dan de 
PowerMove Mini weg.

6.4. Het tillen met de PowerMove Mini

De PowerMove Mini hoeft niet op de rem gezet te worden 
tijdens het tillen.

Indien de cliënt onwel wordt of andere ongemakken aan-
geeft dient u de tilhandeling direct te staken en de cliënt 
weer terug te brengen in de rolstoel of op de rand van het 
bed. Zodra u de knop voor het heffen op de afstandsbedie-
ning los laat, stopt de handeling direct. Door het indrukken 
van de noodstop zullen alle functies van de PowerMove Mini 
stoppen.

Rijdt de PowerMove Mini naar achteren, weg van de rolstoel 
of het bed. Controleer de kleding van de cliënt. 
(Na het toiletteren de kleding weer aanbrengen) Breng de 
poten van de PowerMove Mini weer naar binnen, zodat u 
makkelijker door een deuropening kan rijden. Verrijdt de 
PowerMove Mini naar de gewenste locatie bijvoorbeeld het 
toilet, een rolstoel of naar een bed. Het is door de unieke 
Touch&Move techniek mogelijk naast de cliënt te lopen tijdens 
het rijden. U heeft dan de duwbeugel vast en tegelijkertijd 
ook de cliënt. U kunt ook achter de PowerMove Mini lopen.

6.5. Het verplaatsen van de PowerMove Mini

Rij de PowerMove Mini naar achteren, weg van de rolstoel of 
het bed. Controleer de kleding van de cliënt. 
Breng de poten van de PowerMove Mini weer naar binnen, 
zodat u makkelijker door de deuropening kan rijden. Verrijd 
de PowerMove Mini naar de gewenste locatie, bijvoorbeeld 
het toilet, de rolstoel of het bed. 

Controleer tijdens het verrijden of de cliënt 
stabiel staat. 

Controleer of de rugsteunband goed blijft 
zitten.
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cm bedraagt en is uitgevoerd met paddenstoeltjes met een 
diameter van 6.8 mm tot en met 8.2 mm. De Careclips aan de 
door JOYinCARE geleverde tilbanden worden gefabriceerd 
volgens de EN-ISO10535 norm en zijn gekenmerkt met het 
CE keurmerk. Voor een veilig gebruik van de tilband dient de 
gebruikte tillift ook gefabriceerd te zijn volgens de EN-ISO 
10535 norm.

B) Door middel van lussen: 

De lussen van de tilband bevestigen aan het tiljuk van de til-
lift. Controleer altijd manueel en visueel of alle clips of lussen 
goed zijn aangebracht alvorens te gaan tillen. Ook tijdens de 
tilhandeling nogmaals controleren.

Conformiteit : 
De lussen aan de door JOYinCARE geleverde tilbanden kun-
nen veilig gebruikt worden in combinatie met elke gangbare 
tillift welke uitgerust is met een tiljuk met haken.

Type tilbanden
Bij onduidelijkheid, ofwel bij de toepassing van, of de keuze 
voor een type tilband, altijd advies vragen aan de leverancier.

A) Rugsteunband/corsetband
Gebruik in combinatie met een stalift ter ondersteuning van 
het gaan staan of zitten. Controleer de stafunctie en schou-
derfunctie van de cliënt voor elke tilhandeling.
B) Toiletband
Gebruik in combinatie met een passieve tillift. Laat het zitge-
deelte vrij. Controleer de schouderfunctie van de cliënt voor 
elke tilhandeling. Evalueer de toepassing van een toiletband 
regelmatig, in ieder geval na elke lichamelijke verandering 
van de cliënt, bijvoorbeeld afname van het lichaamsgewicht, 
na beenamputatie, etc.
C) Standaard tilband
Gebruik in combinatie met een passieve tillift. Voor bad, 
douche- en algemeen gebruik. Controleer de juiste maat bij 
gebruik zonder kleding.
D) VIP tilband
Gebruik in combinatie met een passieve tillift. Een verblijfs- 
tilband voor zit- of ligorthese. Loopt onder het zitvlak door. 
Kan niet in zitpositie aangebracht of weggehaald worden.
E) Longseat
Gebruik in combinatie met een passieve tillift. Een verblijfs- 
tilband voor zit- of ligorthese. Loopt onder het zitvlak door. 
Kan niet in zitpositie aangebracht of weggehaald worden. In 
combinatie met een 4 punts tiljuk alleen gebruiken in combi-
natie met een verbredingsstang.

7. Het gebruik van uw tilband
Tilband omschrijving
Een tilband is een niet vormvaste lichaamsondersteuning 
voor het gebruik in combinatie met een personen tillift. 
Deze tilband, geleverd door JOYinCARE, wordt gefabriceerd 
volgens de EN-ISO10535 norm en is gekenmerkt met het CE 
keurmerk.

Type personenlift

Stalift
De cliënt heeft enige stafunctie. De stalift ondersteunt de 
cliënt in het gaan staan/zitten.
Uitvoering: Manueel/Touch&Move verrijdbaar.
Passieve tillift
De cliënt wordt volledig ondersteund door de tilband.
Uitvoering: Manueel verrijdbaar/plafond/rail/Touch&Move 
verrijdbaar.

Maximaal draaggewicht
Tilbanden geleverd door JOYinCARE, zijn gegarandeerd tot 
het tillen van cliënten tot 200 kg. Op maat gemaakte banden 
kunnen daarop een uitzondering zijn.

Controleer vóór het gebruik van een door 
JOYinCARE geleverde tilband tot hoeveel 
kilogram tilgewicht de tillift gegarandeerd is. 
Indien de tillift een lager maximum tilgewicht 
heeft dan de tilband, dient u zich aan het tillift 
maximum te houden.

Baleinen
Indien de tilband geleverd is met baleinen dienen deze ge-
bruikt te worden tijdens de transfers.

Tilband bevestiging
Een tilband kan uitsluitend bevestigd worden aan een tiljuk 
van een personen tillift door middel van clips of lussen.

A) Door middel van clips: 
De clips van de tilband bevestigen aan het tiljuk van de tillift. 
De clip kan geplaatst worden door het schuifje aan de zijkant 
van de clip in te drukken. De opening die nu ontstaat, over 
het paddenstoeltje van het tiljuk te plaatsen en daarna het 
schuifje los te laten. Controleer altijd voor het tillen of de clip 
goed dicht zit.

Clip open: Druk het schuifje in voor het afhalen van de clip 
van de paddenstoel.
Clip dicht : De clip sluit zich automatisch af na het plaatsen.

Conformiteit
De Careclip is een universele veiligheidsclips en kan veilig 
gebruikt worden in combinatie met elke gangbare tillift 
welke uitgerust is met een 4 punts tiljuk waarvan de span-
breedte tussen de schouder ophangpunten maximaal 62 
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Tilband aanbrengen in zitpositie

Bedoeld voor het tillen met een standaard tilband, rugsteunband en een toiletband.

1. Breng de standaard tilband aan tot op de (rol)stoel zitting. De toiletband tot aan de broekriem, de staliftband onder de 
schouderbladen / onderrug.

2. Sluit de okselsluiting van de toiletband. Sluit de buikfixatie van de staliftband. Plaats de armen van de cliënt over de 
staliftband / toiletband.

3. Haal de beenslips langs de benen naar voren van de standaard tilband en toiletband.
4. Trek de standaard tilband onder de stuit van de cliënt door met één hand aan de beenslip te trekken en met de andere 

hand tegen de knie duwen.
5. Haal de beenslips van de standaard tilband en toiletband één voor één onder de bovenbenen door. Plaats de baleinen in 

de hoofdsteun.
6. Bevestig nu de tilband aan het tiljuk.

Tilband aanbrengen in ligpositie

Bedoeld voor het tillen met een standaard tilband, toiletband, VIP tilband, longseat.

1. Draai de cliënt op de zij. Leg de tilband achter de cliënt.
2. Bij de Standaard tilband, breng aan van kruin tot stuit. Bij een VIP tilband of longseat,breng aan tot over de stuit. Bij een 

toiletband, breng aan tot aan de broekriem
3. Breng daarna de beenslip en de schouderclip onder de cliënt door.

4. Draai de cliënt terug op de rug. Haal de beenslips één voor één onder de bovenbenen door. 
5. Plaats de baleinen in de hoofdsteun. Sluit de okselsluiting van de toiletband. Bevestig de tilband aan het tiljuk.

Controleer altijd of de clips of lussen goed zijn aangebracht alvorens te gaan tillen.
Zorg ervoor dat de handen, armen, hoofd van de cliënt steeds binnen de tilband bevinden (met uitzondering 
van de toiletband).

Toiletband 
Standaard tilband
VIP tilband, (longseat tot 
knieholte).
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Materialen

Polyester, katoen, bamboe, polipropyleen, nylon.

Onderhoudsvoorschriften

Controleer vòòr het in gebruik nemen van elke 
tilband de wasvoorschriften vermeld op het 
label van de tilband. Voor behoud van de til-
band is het beter om de tilband in een waszak 
te wassen.

Verwijder de baleinen voor het wassen uit de tilband. Plaats 
de baleinen weer terug in de tilband voordat u weer gaat 
tillen.

Tilbanden niet in de droger. Vermijd mecha-
nische druk zoals rollen, wringen, trekken of 
persen tijdens de was-, en droogprocedure. 
Hierdoor kunnen onderdelen van de tilband 
beschadigen.

Maten
Evalueer regelmatig of de maatvoering van de tilband past bij de cliënt.
In ieder geval na elke lichamelijke verandering van de cliënt.

kleur maat Lichaamslengte borstomvang Bij fors postuur lichaamsgewicht

Wit XXS <100 cm 53-67 cm gebruik XS tot 200 kg

Bruin/zwart XS 100-125 cm 67-76 cm gebruik S tot 200 kg

Rood S 125-145 cm 76-87 cm gebruik M tot 200 kg

Geel M 145-165 cm 87-97 cm gebruik L tot 200 kg

Groen L 165-185 cm 97-112 cm gebruik LL tot 200 kg

Paars LL 165-185 cm 112-127 cm gebruik XL tot 200 kg

Blauw XL >185 cm 112-127 cm gebruik XXL tot 200 kg

Oranje XXL >185 cm >127 cm gebruik XXXL op aanvraag
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U krijgt een garantie voor elke geleverde tilband van 2 jaar 
en/of 200 wasbeurten op basis van de garantiebepalingen.

Tilbanden niet heter wassen dan 60° C. Gebruik geen was-
middel of schoonmaakmiddel met oplosmiddel of bleekmid-
del. Tilbanden niet strijken. Was de tilband bij voorkeur in 
een wasnet.

Controleer elke tilband en clips of lussen vóór elk gebruik 
op scheuren en wijkende delen, naden, stiksels. Vul het 
tilband logboek na elke wasbeurt in, maar minimaal 1 keer 
per maand. Bij gebleken gebreken of enige twijfel de tilband 
direct vervangen.

Max tilgewicht

Maat

Materiaal

Ophanging

Wasvoorshrift

CE 

 

Model

 

Naam cliënt 
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Uw PowerMove Mini dient conform NEN-EN ISO 10535 mini-
maal 1 maal per jaar te worden geïnspecteerd door een door 
de fabrikant/leverancier daartoe bevoegd persoon. 
Alle functionele delen moeten worden nagekeken en er 
dient minimaal 1 lift cyclus uitgevoerd te worden met een 
maximaal tilgewicht van 150 kg. De bevindingen dienen 
gerapporteerd te worden.

Tilbanden dienen conform NEN-EN ISO 10535 ten minste 
2 keer per jaar te worden geïnspecteerd door een daartoe 
bevoegd persoon. Meer frequente inspectie wordt aanbevo-
len indien de tilband meer dan gemiddeld wordt gebruikt of 
gereinigd.

Deze inspecties zijn belangrijk om veilig gebruik van de 
PowerMove Mini te garanderen Wanneer de PowerMove 
Mini goed wordt onderhouden, zult u het product jarenlang 
kunnen gebruiken.

Van uw PowerMove Mini dient een onderhoudslogboek te 
worden bijgehouden, waarin alle relevante observaties met 
betrekking tot defecten, schade of slijtage worden gerap-
porteerd. Wanneer een defect, schade of slijtage wordt ge-
constateerd dient dit onmiddellijk aan de leverancier gemeld 
te worden. De betreffende PowerMove Mini dient uit gebruik 
te worden genomen tot nadere inspectie en reparatie heeft 
plaatsgevonden.

8. Service & onderhoud
Dit hoofdstuk bevat informatie over de service en het onder-
houd van de PowerMove Mini.
De PowerMove Mini kan het best worden schoongemaakt 
met een goed uitgeknepen vochtige doek. Gebruik voor het 
schoonmaken een gewoon, niet agressief, schoonmaakmiddel.
Het is verstandig aan de volgende punten bij dagelijks ge-
bruik aandacht te geven.

Controleer of alle functies van de PowerMove Mini nog 
goed werken. Breng de tilarm volledig naar boven en be-
neden, controleer de kantelfunctie van het tiljuk, spreid de 
poten volledig, test de noodstop en test of de elektrische 
Touch&Move ondersteuning naar behoren functioneert. 
Neem bij storingen contact op met uw leverancier.

Controleer voor ieder gebruik de bevestigings-
clips aan de tilbanden op slijtage.

Controleer de tilband en met name de lussen 
van de tilband voor ieder gebruik op slijtage en 
beschadiging.

Controleer geregeld of alle bevestigingsbou-
ten en alle draaipunten van de PowerMove 
Mini nog goed vastzitten.

Controleer het PowerMove Mini frame gere-
geld op beschadigingen en roestvorming.

Controleer geregeld of de wielen nog soepel 
draaien en of de wielen schoon zijn.

Waarschuwing!
Neemt u bij signaleren van afwijkingen bij een 
van de bovenstaande punten de PowerMove 
Mini onmiddellijk uit gebruik en neem contact 
op met uw technische dienst en / of uw leve-
rancier.

Waarschuwing! 
Gebruik voor reiniging geen agressieve oplos-
middelen.

Waarschuwing! 
Pas op dat uw PowerMove Mini niet te nat 
wordt op plaatsen waar dit problemen met 
elektrische onderdelen kan geven of tot roest-
vorming kan leiden.

Waarschuwing! 
Controleer de tilband voor ieder gebruik op 
slijtage.
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10. Milieutechnische aspecten
Dit hoofdstuk bevat instructies voor het demonteren en verwij-
deren van de PowerMove Mini.

De onderdelen van de PowerMove Mini moeten gerecycled 
worden in overeenstemming met de regels van het land 
waar de PowerMove Mini gebruikt wordt.
Zorg bij de volgende onderdelen dat er een milieuvriendelij-
ke manier van verwijderen wordt gehanteerd.

• Elektronica 

• Batterij 

• Plastic onderdelen

9. Opslag en transport
Dit hoofdstuk geeft informatie over het opslaan en vervoeren 
van de PowerMove Mini.

9.1. Lange termijn opslag

• Sla de PowerMove Mini altijd op een veilige droge plek op.

• Verwijder de batterij. 

9.2. Transport

• Vervoer de PowerMove Mini voorzichtig.



18

12. Garantie
Dit hoofdstuk bevat informatie over de garantie van de 
PowerMove Mini.

De fabrikant geeft 1 jaar garantie op de PowerMove Mini. De 
fabrikant geeft geen garantie op onderdelen die gevoelig 
zijn voor slijtage.

Op de accu wordt een garantie gegeven van 500 oplaadcycli 
of 2 jaar.

Garantie is niet van toepassing op schade of gebreken die 
aan de PowerMove Mini kunnen zijn ontstaan door verkeerd 
of onkundig gebruik en reparaties door derden. De beoorde-
ling hiervan ligt bij de fabrikant/leverancier of een door haar 
aangewezen vertegenwoordiger.

De fabrikant houdt zich het recht voor om wijzigingen aan 
het product aan te brengen, in afwijking van hetgeen in 
deze handleiding is beschreven. Hiervoor is geen verant-
woording verschuldigd.

11. Beknopte foutopsporing
Dit hoofdstuk bevat een beknopte foutopsporing.

De PowerMove Mini werkt niet helemaal.

1. Schakel de PowerMove Mini aan en uit. Laat de 
PowerMove Mini opnieuw opstarten en test of de on-
dersteuning nu wel werkt.

2. Controleer de stand van de noodstop. Als de noodstop 
is ingedrukt, kunt u hem ontgrendelen.

3. Controleer de batterijspanning. Er moet minimaal één 
lampje groen branden op het bedieningspaneel.

4. Controleer of de PowerMove Mini van de oplader is 
afgekoppeld.

5. Controleer de service indicatie. Neem bij continu knip-
peren van het indicatielampje contact op met uw leve-
rancier.

Het tillen met de tilarm en/of het tiljuk werkt niet.

1. Schakel de PowerMove Mini aan en uit. Laat de 
PowerMove Mini opnieuw opstarten en test of de lift nu 
wel werkt.

2. Controleer de stand van de noodstop. Als de noodstop 
is ingedrukt, kunt u hem ontgrendelen.

3. Controleer de batterijspanning. Er moet minimaal één 
groen lampje branden op het bedieningspaneel.

4. Controleer of de PowerMove Mini van de oplader afge-
koppeld is.

5. Gebruik de nooddaalfunctie om de tilarm naar beneden 
te laten zakken.

Het opladen van de PowerMove Mini werkt niet.

1. Controleer of de laadstekker goed is aangesloten.
2. Neem contact op met uw leverancier als de laadconnec-

tor is aangesloten, maar het opladen nog steeds niet 
werkt.
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13. Contactgegevens
Dit hoofdstuk bevat alle contactgegevens van de MoveUp stalift.

Leverancier Fabrikant Fabrikant Fabrikant tilbanden
JOYinCARE BV Indes BV Nieuwe Weme Technische Montages B.V. Confexion BV
Industrieweg 47 Pantheon 28 Münsterstraat 12 Industrieweg 14
8071 CS  Nunspeet 7521 PR  Enschede 7575 ED  Oldenzaal 9403 AA  Assen
T.: 0341 768 080 T.: 053 480 3920 T.: 0541 530 500 T.: 0592 268 953
F.: 0341 768 081 F.: 053 480 3922 F.: 0541 530 600 F.: 0592 268 954
info@joyincare.com info@indes.eu postmaster@nieuweweme.nl info@confexion.com
www.joyincare.com www.indes.eu  www.nieuweweme.nl
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14. Bijlage A: Technische gegevens

PowerMove Mini  

# Onderdeel Specificaties  

A Hoogste positie 214 cm

B Laagste positie 84 cm

C Hoogte van het onderstel 13 cm

D Ruimte onder het onderstel 6,7 cm

E Bereik op laagste positie 55,3 cm

F Volledige lengte 111,5 cm

G Hoogte duwbeugel 121 cm

H Hoogte op laagste positie 189 cm

I Hoogte op hoogste positie 214 cm

J Breedte bij maximale spreiding 115 cm

K Interne breedte bij maximaal bereik 105 cm

L Minimale breedte 67,5 cm

M Minimale interne breedte 52,5 cm

- Maximaal tilgewicht 150 kg

- Tijdsduur volledige tilbeweging 73 sec

- Waterdichtheid electronicabox IPX2  

- Totaal gewicht 96 kg
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Accu

# Onderdeel Specificaties

- Soort accu Nikkel-metaalhydride

- Spanning 24V nominaal

- Accucapaciteit 9 Ah

- Aantal liftbewegingen op volle accu, bij een belasting van 100 kg 50

- Actieradius op een volle accu, bij een belasting van 100 kg ca. 15 km

- Zekering accu (ontladen) 30A

- Zekering accu (laden) 10A

- Gegarandeerd aantal laadcycli 500

Acculader mascot 2415

Input 100-200 VAC

5-60 Hz Max 1.3A

Output 41V 1.8A
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15. Bijlage B: Labels

1

2

3


