
 

 

 

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

Säkerhetsföreskrifter

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

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

Rengöring

Kontrollera att:
• nödstoppen inte är intryckt
• batteriet är laddat
• handkontrollen är rätt ansluten
• mekaniska nödsänkningen är återställd.

Övriga användaranvisningar

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

Handkontroll

Svensk

•  Läs bruksanvisning för både patientlyft och  
 lyfttillbehör före användning.
•  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 Likorall 242: 200 kg.  
 Maxlast Likorall 243: 230 kg.  
 Maxlast Likorall 250: 250 kg. 
För bibehållen maxlast krävs tillbehör avsedda för 
samma belastning eller mer.

 Ergonomi

Enkel felsökning

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

Laddning av batterier

  Mekanisk nödsänkning
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•  Ladda lyften regelbundet 
efter användning.

•    Lyften fungerar inte under 
laddning.

•    Nödstoppen ska ej vara 
intryckt under laddning.    

© Copyright Liko AB

 Nödstopp Likorall 
242/243/250

R2R Snabbkoppling

Lyftrörelse:
Upp/Ned

Styrning:  
Växelsystem

Rörelseriktning: 
Åkmotor

Nödsänkning/höjning (elektrisk)

Aktivera:
Tryck ned nödsänknings-
handtaget upprepade 
gånger.

Återställ:
Avlasta lyftbandet. Håll ned 
nödsänkningshandtaget till 
hälften samtidigt som den 
svarta ratten vrids medurs.

Endast 242 S, ES

Återställ:  Aktivera: 

Lyftrörelsen avbryts vid snedbelastning av lyft-
bandet eller om lyftbandet är vridet. 

Ändlägesbrytare

Alternativ bygelkoppling

6. R2R lyftbygel har fäste för två lyftband för  
    förflyttning mellan två lyftmotorer.
7. Lyftbygel med Snabbkoppling gör det lätt  
    att byta lyftbygel.
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0–5 m

IR-handkontroll:
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Alt.1

Alt. 2


