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Liko AB 
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå
Tel: 0920 - 47 47 00
Fax: 0920 - 47 47 01
info@liko.se

      VIKTIGT!
Denna användaranvisning ersätter inte 
lyftens bruksanvisning, vilken kan laddas 
ner från www.liko.se. 

Användaranvisning

 Säkerhetsföreskrifter

•  Läs bruksanvisning för både patientlyft och  
lyfttillbehör före användning.

•  Planera lyftmomentet noggrant.
•  Innan brukaren lyfts från underlaget, men 

när lyftselens band är ordentligt sträckta, är 
det viktigt att kontrollera att banden är rätt 
påhakade på lyftbygeln.

• Maxlast 200 kg
För bibehållen maxlast krävs tillbehör avsedda 
för samma belastning eller mer.

Nödstopp

Övriga användaranvisningar  

Ergonomi

Rengöring

Återställ:Aktivera:

Användaranvisningar för Likos lyftar och lyftselar 
finns att ladda ner från www.liko.se.

• Undvik manuella lyft – låt lyften göra jobbet.
• Planera lyftet – arbeta lugnt och metodiskt.
• Skona ryggen – arbeta i gångstående med
 rak rygg.
• Använd sängens höj- och sänkfunktioner.
• Minska hävarmarna – arbeta nära.  

Vid behov, rengör lyften genom att torka av 
den med en trasa fuktad med varmt vatten 
eller tvättsprit.  
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 Elektrisk nödsänkning/nödhöjning5

Urkrokningsskydd

Laddning av batteri

•  Ladda batterierna regelbundet. 
•  Lyften fungerar inte under laddning.
•��Lyften�kan�ej�laddas�med�nödstoppen�intryckt.
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Upp

Ned

     6

Lås upp

Lås

Låsning av hjul

 Undvik sneda lyft!

 Sneda lyft kan medföra tipprisk!

 Handkontroll
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Manöverpanel

 Läs  bruksanvisningen för mer information.

Upp / Ned, reglera lyftrörelsen
 upp / ned, (sakta)
Ut / In, reglera underredets bredd

 Läs  bruksanvisningen för mer information.
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Återställ lyfthöjd:Aktivera: 

Mekanisk nödsänkning

Läs bruksanvisningen för mer information.

 Enkel felsökning

Kontrollera att:
• nödstoppen inte är intryckt, se
• lyftens batteri är laddat 
• kontrollera att laddningskabeln inte är  
    ansluten i eluttag.
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Kontrollampor (LDS)
1.  IR - kommunikation  

- Tar emot/skickar IR-signaler
2.  Överbelastning
3.  Serviceindikering
4.  Expected Life Time
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Upp / Ned, reglera lyftrörelsen

upp / ned, (sakta)

Ut / In, reglera underredets bredd

 Läs  bruksanvisningen för mer information.


