
Gebruiksaanwijzing

DEALER: Deze handleiding MOET aan de gebruiker van het product worden gegeven.
GEBRUIKER: Lees deze handleiding VOORDAT u dit product gebruikt en bewaar 
deze voor toekomstig gebruik.

Ga naar www.invacare.nl voor meer 
informatie over producten, onderdelen 

en diensten van Invacare.
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� WAARSCHUWING
LEES VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE APPARATUUR EERST DEZE HANDLEIDING EN 
ZORG DAT U DE INHOUD BEGRIJPT. ALS U NIET IN STAAT BENT DE WAARSCHUWIN-
GEN, AANDACHTSPUNTEN OF INSTRUCTIES TE BEGRIJPEN, NEEM DAN CONTACT OP 
MET EEN GEAUTORISEERDE DEALER OF DE AFDELING TECHNISCHE ONDERSTEUNING 
VAN INVACARE VOORDAT U DEZE APPARATUUR GAAT GEBRUIKEN, TER VOORKO-
MING VAN LETSEL OF SCHADE.

� WAARSCHUWING ACCESSOIRES
Invacare-producten zijn specifiek ontworpen en vervaardigd voor gebruik in combinatie met 
Invacare-accessoires. Accessoires die door andere fabrikanten zijn ontworpen zijn niet getest 
door Invacare en worden niet aanbevolen voor gebruik met Invacare-producten.

LEGENDA MET SYMBOLEN

“LET OP, raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing”.

WAARSCHUWING - Zorg dat u ALTIJD weet waar de 
liftarm zich bevindt. Als u deze regel niet in acht neemt, 
kan dit leiden tot letsel bij de patiënt of de assistent. 2010

“Fabricagedatum”
Apparaat bevat accu's met 
loodzuur. Gooi deze accu's 
NIET weg met normaal huis-
houdelijk afval. Deze MOETEN 
worden verwijderd door ze 
naar een daarvoor bestemd 
afvalstation te brengen. Neem 
contact op met uw lokale 
afvalverwerkingsinstantie voor 
meer informatie.

WAARSCHUWING - Zorg dat u ALTIJD weet waar de 
voetsteun zich bevindt en met name de positie van de 
patiënt op de voetsteun. Als u deze regel niet in acht neemt, 
kan dit leiden tot letsel bij de patiënt of de assistent.
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SPECIALE OPMERKINGEN
In deze gebruiksaanwijzing worden kernwoorden gebruikt die van toepassing zijn op gevaren of onveilige handelingen die 
kunnen leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. Raadpleeg de onderstaande tabel voor de definities van 
de kernwoorden.

KENNISGEVING
DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT KAN WORDEN GEWIJZIGD ZONDER 
KENNISGEVING VOORAF.
INTERFERENTIE DOOR RADIOFREQUENTIE (RADIO FREQUENCY INTERFERENCE)
De meeste elektronische apparatuur wordt beïnvloed door radiofrequentie (Radio Frequency 
Interference, RFI). Wees daarom VOORZICHTIG wat betreft het gebruik van draagbare 
communicatieapparatuur in de nabijheid van dergelijke elektronische apparatuur. Indien zich 
RFI voordoet die leidt tot afwijkend gedrag, druk dan ONMIDDELLIJK op de RODE 
noodstopknop. SCHAKEL de rode noodstopknop NIET UIT tijdens verplaatsen.
ONDERHOUD
Onderhoud mag ALLEEN worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

KERNWOORD BETEKENIS

GEVAAR
Gevaar duidt op een op handen zijnde gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, leidt 
tot overlijden of ernstig letsel.

WAARSCHUWING
Een waarschuwing duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, 
kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.

VOORZICHTIG
De aanduiding “Voorzichtig” duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt 
vermeden, kan leiden tot schade aan eigendommen of licht persoonlijk letsel of beide.
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PRODUCTGEGEVENS
RPS350-1E en RPS350-1FR Stand Assist Patient Lift

*LET OP: Varieert, afhankelijk van lading en slag.

Max. hoogte van draagbandbevestiging: 167 cm

Min. hoogte van draagbandbevestiging: 101 cm

Breedte van basis GEOPEND: 94 cm

Breedte van basis GESLOTEN: 66 cm

Hoogte van basis (speling): 11 cm

Lengte van basis: 90 cm

Hoogte totaal: 124 cm

Lengte totaal: 99 cm

Breedte totaal: 65 cm

Vergrendeling (VOOR)
Vergrendeling (ACHTER)

7,6 cm
12,7 cm

Opties voor draagband: Stahulp of Stahulp voor verplaatsen

Materiaal van draagband: Polyester

Draagkracht: 159 kg

Gewicht uit verpakking: 49 kg

Accu: 24V DC (RCHBL)

Laderinvoer: 100-240V AC

Laderuitvoer/laadtijd: 29,5V DC/Max. 6 uur

Audiovisueel alarm bij accu bijna leeg: Ja

Beveiliging van de motor: Antiblokkeersysteem

*Circa lifts per lading: *100-200 cycli per lading

Beperkte garantie lift/elektronica: 3 jaar/2 jaar

Noodstopknop: Ja
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HOOFDSTUK 1—ALGEMENE RICHTLIJNEN

� WAARSCHUWING
HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE RICHTLIJNEN bevat belangrijke informatie voor een veilig 
gebruik van dit product.

Controleer alle onderdelen vóór gebruik op transportschade. Gebruik het toestel NIET in geval van schade. Neem contact 
op met de dealer voor verdere instructies.
De Invacare patiëntlift is GEEN vervoerapparaat. De lift is ontworpen om een persoon van het ene oppervlak naar het 
andere te verplaatsen (zoals van een bed naar een rolstoel).
VERPLAATS een patiënt nooit zonder toestemming van de arts van de patiënt, een verpleegkundige of een arts-assistent. 
Lees de instructies in deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, observeer een liftprocedure wanneer deze wordt 
uitgevoerd door een gekwalificeerd team en voer vervolgens de liftprocedure zelf diverse keren uit onder supervisie en met 
de juiste begeleiding, waarbij een gekwalificeerde persoon de rol van patiënt speelt.
Gebruik de draagband die wordt aanbevolen door de arts, verpleegkundige of arts-assistent van de betrokkene om comfort 
en veiligheid te kunnen waarborgen voor de patiënt die moet worden verplaatst.
Indien de patiëntlift gebruikt wordt in de buurt van een douche of bad, zorg dan dat de patiëntlift afgedroogd en schoongeveegd 
wordt na gebruik. Sla de lift NIET op in een vochtige ruimte of in vochtige omstandigheden. Inspecteer regelmatig alle onderdelen 
van de patiëntlift op tekenen van corrosie. Vervang alle onderdelen met corrosiesporen of schade.
De Stand Assist lift kan gebruikt worden door één professioneel zorgverlener voor alle voorbereidings- en verplaatsprocedures 
met een goed meewerkende patiënt die deels zelf steunt. Aangezien medische omstandigheden echter kunnen variëren, beveelt 
Invacare aan dat de professioneel zorgverlener de hulpbehoevendheid evalueert en bepaalt of er in elk geval meer dan één 
hulpverlener nodig is om de verplaatsing veilig uit te voeren. 
Voor elk afzonderlijk geval dient een professioneel zorgverlener te bepalen of een of meer assistenten moeten worden ingezet.

Gewichtslimiet
Overschrijd de maximale gewichtslimiet van de patiëntlift NIET. De gewichtslimiet voor de patiëntlift is 158 kg.

De lift monteren
Draai de schroeven of onderdelen NIET te hard aan. Dit beschadigt de montagebeugels.

De draagband gebruiken
Stand Assist draagband: gebruik de stand assist draagband NIET in combinatie met de patiëntlift als een transporttoestel. 
De lift is ontworpen om een persoon van het ene rustoppervlak naar het andere te verplaatsen (zoals van een bed naar een 
rolstoel).
Stand Assist draagband: zorg ervoor dat, voordat u de patiënt optilt, de onderste rand van de stand assist band zich aan de 
onderrug van de patiënt bevindt en dat de onderarmen van de patiënt zich buiten de band bevinden.
Stand Assist draagband: de riem MOET stevig maar comfortabel om de patiënt zitten, anders kan de patiënt uit de band 
glijden tijdens de overdracht en mogelijk een letsel oplopen.
Draagband: zorg ervoor dat, voordat u de patiënt optilt, de onderste rand van de draagband zich onderaan de ruggengraat 
van de patiënt bevindt en dat de onderarmen van de patiënt zich buiten de draagband bevinden.
Draagband: til de patiënt niet op tot deze volledig rechtop staat met deze draagband, anders kan deze een letsel oplopen.
Inspecteer de draagband(en) op slijtage, scheuren en losse naden na elke schoonmaakbeurt (volgens de instructies op de band).
Verbleekte, gescheurde, gerafelde of gebroken banden zijn onveilig en kunnen leiden tot letsel. Gooi deze onmiddellijk weg.
Pas draagbanden NIET aan.
Controleer de bevestigingspunten van de draagband telkens wanneer u deze verwijdert of verplaatst om ervoor te zorgen dat de 
band goed vastzit voordat u een patiënt van een stilstaand voorwerp verwijdert (bed, stoel of commode).
Indien de patiënt in een rolstoel zit, zet dan de wielklemmen vast om te vermijden dat de stoel vooruit of achteruit rolt.
Part No. 1176107 7 Stand Assist Patiëntlift



HOOFDSTUK 1—ALGEMENE RICHTLIJNEN
Bediening van de lift
Zorg dat er een hoorbare klik is wanneer u de batterij op de batterijlader plaatst, om zeker te zijn dat alles correct bevestigd 
is. Er kan anders lichamelijk letsel of schade optreden.
Gebruik de handgrepen om aan de patiëntlift te duwen of te trekken.

De patiënt optillen
Zorg ervoor dat, voordat u de poten van de Stand Assist lift rond de patiënt plaatst, de voeten van de patiënt niet in de weg staan 
van de voetplaat, anders kan er letsel optreden.
Zorg ervoor dat u alle aanpassingen voor veiligheid en comfort hebt ingesteld voordat u de patiënt gaat verplaatsen. De armen 
van de patiënt moeten buiten de riemen van de band zitten.
Til de patiënt lichtjes los van het object en controleer of alle bevestigingspunten van de band goed vast zitten voordat u een patiënt 
van een vast voorwerp (rolstoel, commode of bed) optilt. Indien een bevestigingspunt niet correct geplaatst is, laat dan de patiënt 
zakken en corrigeer het probleem. Til daarna de patiënt opnieuw op en controleer opnieuw.
Tijdens het overplaatsen, wanneer de patiënt in de band van de lift hangt, mag u het onderstel NIET over ongelijke oppervlakken 
rollen om te vermijden dat de patiëntlift uit evenwicht raakt en kantelt. Gebruik STEEDS de stuurhandgreep op de mast om aan 
de patiëntlift te duwen of te trekken.
Invacare raadt aan om de vergrendeling van de achterste zwenkwielen ALLEEN in te schakelen tijdens het positioneren of 
verwijderen van de band (stand assist of draagband) rond de patiënt.
Invacare raadt aan om de wielvergrendeling van de achterste zwenkwielen NIET in te schakelen tijdens het optillen en 
verplaatsen van personen. Als u de vergrendeling wel inschakelt, kan de lift mogelijk overhellen en dit zorgt voor gevaarlijke 
situaties voor zowel de patiënt als de assistenten. Invacare raadt WEL aan de vergrendeling niet in te schakelen tijdens tillen en 
verplaatsen zodat de patiëntlift zichzelf kan stabiliseren als de patiënt in eerste instantie wordt opgetild en wordt verplaatst naar 
een stoel, bed of ander stilstaand object.

De patiënt verplaatsen
Controleer voor het verplaatsen of de gewichtscapaciteit van het product hoog genoeg is voor het gewicht van de patiënt.
Een rolstoel MOET op de rem staan voordat u de patiënt laat zakken in de rolstoel voor transport.

Onderhoud uitvoeren
Om een correcte werking van de patiëntlift en accessoires te garanderen, is regelmatig onderhoud nodig.
Controleer alle draaipunten en klemmen op slijtage na de eerste 12 maanden gebruik. Indien het metaal versleten is, 
MOETEN de onderdelen vervangen worden. Voer deze inspectie hierna om de zes maanden uit.
Draai de schroeven of onderdelen NIET te hard aan. Dit beschadigt de montagebeugels.
Zwenkwielen en asbouten moeten om de zes maanden gecontroleerd worden op speling en slijtage.
Stand Assist Patiëntlift 8 Part No. 1176107



HOOFDSTUK 2—MONTAGE
HOOFDSTUK 2—MONTAGE

De patiëntlift uitpakken
Neem de onderdelen uit de verzenddoos.

De patiëntlift monteren

� WAARSCHUWING
Gebruik enkel onderdelen van Invacare wanneer 
u deze patiëntlift monteert. De poten, de mast, 
de giek, het pompgedeelte en de zwenkarm zijn 
gebouwd volgens specificaties die een correcte 
uitlijning van alle onderdelen garanderen voor 
een veilige werking.

Het mastgedeelte op het onderstel monteren
LET OP: Het mastgedeelte kan van het onderstel worden verwijderd 
voor opslag of transport. Het mastgedeelte MOET correct aan het 
onderstel bevestigd zijn vóór gebruik.
LET OP: Raadpleeg voor deze procedure AFBEELDING 2.1.
1. Zet het onderstel op de grond.
LET OP: Zorg dat de vier wielen contact maken met de grond.
2. Blokkeer beide achterwielen. Raadpleeg de instructie bij A.

3. Verwijder de bout, sluitringen en de moer die zich in de 
U-vormige uitsparing van het onderstel bevinden.

4. Til de mast op tot deze rechtop staat.
5. Laat de mast op de montagebeugel zakken.
6. Bevestig de mast aan het onderstel met de bout, 

sluitringen en moer. Draai alles goed vast.

Lift klaarmaken voor gebruik
Controleer alle onderdelen en draai alles vast VOOR 
gebruik.

Plaats de schuifhandgreep
LET OP: Raadpleeg voor deze procedure AFBEELDING 2.2.
1. Neem de schuifhandgreep uit de verzenddoos.
2. Draai de schuifhandgreep op de positieve aansluiting 

op het onderstel.

AFBEELDING 2.1   Het mastgedeelte op het onderstel 
monteren

AFBEELDING 2.2   Plaats de schuifhandgreep

Stap hier om te 
vergrendelen

Stap hier om te 
ontgrendelen

Moer
Sluitring

Bout

Montagebeugel

Vergrendelings-
hendel

VERGRENDELDONTGRENDELD

DETAIL A

Sluitring

Schuifhandgreep

Positieve adapter
in handgreep
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HOOFDSTUK 2—MONTAGE
De montagebeugel van de batterijlader aan de muur bevestigen
LET OP: Raadpleeg voor deze procedure AFBEELDING 2.3.
LET OP: Deze procedure is enkel van toepassing op RPS350-1E modellen.
1. Plaats de montagebeugel van de batterijlader tegen de 

muur in de gewenste positie.
2. Duid met een potlood de positie van de middelste 

opening aan.
3. Boor 16,51 cm onder de markering een gat.
4. Plaats de onderste bevestigingsschroef tot er ongeveer 

32 mm ruimte is tussen de schroefkop en de muur.
5. Bevestig de montagebeugel van de batterijlader op de 

onderste bevestigingsschroef.
6. Boor de overige twee bevestigingsgaten.
7. Plaats de bevestigingsschroeven doorheen de 

montagebeugel van de batterijlader in de muur. 
Draai alles goed vast.

VOORZICHTIG
Zorg dat er een hoorbare klik is wanneer u de 
batterij op de batterijlader plaatst, om zeker te 
zijn dat alles correct bevestigd is. Er kan anders 
lichamelijk letsel of schade optreden.

8. Bevestig de batterijlader op de montagebeugel.
9. Sluit de batterijlader aan op een stopcontact.
LET OP: Een LED licht op wanneer de batterijlader stroom krijgt.

AFBEELDING 2.3   De montagebeugel van de batterijlader 
aan de muur bevestigen

Montagebeugel

Bevestigingss
chroeven

ONDERSTE bevestigingsschroef
Stand Assist Patiëntlift 10 Part No. 1176107
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HOOFDSTUK 3—BEDIENING

� WAARSCHUWING
VERPLAATS een patiënt nooit zonder toestemming van een professioneel zorgverlener. Lees de instruc-
ties in deze gebruikershandleiding zorgvuldig door, observeer een liftprocedure wanneer deze wordt uit-
gevoerd door een gekwalificeerd team en voer vervolgens de liftprocedure zelf diverse keren uit onder 
supervisie en met de juiste begeleiding, waarbij een gekwalificeerde persoon de rol van patiënt speelt. Er 
zijn opleidingsmogelijkheden beschikbaar. Neem contact op met Invacare NL via het 0318 695 757.
De poten van de Assist Lift MOETEN maximaal uitgeklapt worden voor optimale stabiliteit en veiligheid. 
Als de patiënt zich in de draagband bevindt en u deze moet verplaatsen door een nauwe passage, klapt u 
de poten in totdat u door de passage bent. Vervolgens klapt u de poten direct weer uit. Als u de Stand 
Assist Lift door de passage hebt gemanoeuvreerd, klapt u de poten uit naar de maximaal geopende stand.

LET OP: Voor elk afzonderlijk geval dient een professioneel zorgverlener 
te bepalen of een of meer assistenten moeten worden ingezet.

De achterste vergrendeling in- of 
uitschakelen
• Raadpleeg instructie A bij afbeelding 3.1.

De patiëntlift omhoog brengen of neerlaten
LET OP: Raadpleeg voor deze procedure Detail B.
• Ga als volgt te werk om de patiëntlift omhoog te brengen:

druk op de knop UP () op de handbediening.
LET OP: Als de patiëntlift omhoog is gebracht naar het hoogst mogelijke 
punt, kan het voorkomen dat u licht aan de liftarmen moet trekken om 
deze weer neer te kunnen laten. Trek daarom de twee armen tegelijkertijd 
naar beneden om te voorkomen dat de lift ontstabiel wordt.
• Ga als volgt te werk om de patiëntlift neer te laten:

druk op de knop DOWN () op de handbediening.

De poten uitklappen en inklappen
• Ga als volgt te werk om de poten in te klappen:

trek de hendel NAAR BUITEN weg van de lift en 
vervolgens naar LINKS tot deze VERGRENDELT 
in de sleuf van de beugel.

LET OP: Links en rechts worden bepaald wanneer u achter de lift staat 
met uw gezicht in de richting van de voorste loopwielen.
• Ga als volgt te werk om de poten uit te klappen: trek de 

hendel NAAR BUITEN weg van de lift en vervolgens naar 
RECHTS tot deze VERGRENDELT in de sleuf van de 
beugel.

LET OP: Rechts en links worden bepaald wanneer u achter de lift staat 
met uw gezicht in de richting van de voorste loopwielen.

De noodstopknop gebruiken
LET OP: Raadpleeg voor deze procedure Detail C.
• Druk op de RODE noodstopknop in om de lift direct stil te 

zetten tijdens het omhoog brengen of neerlaten.
• U kunt de noodstopknop weer resetten door deze rechtsom 

te draaien tot de knop weer omhoog springt in 
oorspronkelijke positie.

AFBEELDING 3.1   De patiëntlift bedienen

DETAIL B - DETAILS VAN 
DE HANDBEDIENING

DETAIL C - NOODSTOPKNOP

Knop DOWN
Knop UP

Handbediening

Noodknop

Indrukken om
stop te zetten,

rechtsom draaien
om te resetten.

Stap hier om te 
vergrendelen

Stap hier om te 
ontgrendelen

Vergrendelings-
hendel

VERGRENDELDONTGRENDELD

DETAIL A

RPS350-1ERPS350-1FR



HOOFDSTUK 3—BEDIENING
Een mechanische noodstop activeren

Primaire noodstop
LET OP: Raadpleeg voor deze procedure AFBEELDING 3.2.
LET OP: Deze procedure zorgt ervoor dat de giek omlaag wordt gebracht 
als de handbediening niet op de juiste manier functioneert.
Als u de primaire noodstop wilt activeren, duwt u de punt van 
een pen in de opening voor neerlaten bij nood () in de 
bedieningsconsole.

Secundaire noodstop
LET OP: Raadpleeg voor deze procedure AFBEELDING 3.3.
LET OP: Alle actuators van patiëntliften zijn uitgerust met een 
mechanische noodstop. Deze noodstop maakt het mogelijk dat de actuator 
kan worden ingetrokken zonder dat daar elektrische voeding voor nodig 
is.
LET OP: Probeer altijd eerst de procedure voor de primaire noodstop uit 
te voeren voordat u de secundaire noodstop activeert. U dient deze laatste 
procedure alleen te gebruiken als de primaire noodstop niet functioneert 
of niet bereikbaar is.
LET OP: De lift MOET belast zijn om de mechanische noodstop uit te 
kunnen voeren.
Als u de secundaire noodstop wilt activeren, trekt u de RODE 
noodhandgreep naar boven en trekt u tegelijkertijd de giek 
naar beneden.
De accu opladen

De accu opladen met de voedingskabel
LET OP: Raadpleeg voor deze procedure 
AFBEELDING 3.2.
LET OP: Deze procedure is alleen van toepassing op de RPS350-1FR.

VOORZICHTIG
Zorg ervoor dat de noodstop NIET geacti-
veerd is, anders kan de accu niet worden opge-
laden. Tijdens het laden kan de patiëntlift niet 
worden gebruikt. VERPLAATS de patiëntlift 
NIET als deze nog met de voedingskabel is 
aangesloten is op het lichtnet. GEBRUIK de 
patiëntlift NIET als de behuizing van de accu 
beschadigd is. Vervang beschadigde accubehui-
zingen voordat u de lift gaat gebruiken.

1. Sluit de voedingskabel aan op de bedieningsconsole.
2. Plaats de stekker van de voedingskabel in een 

stopcontact.
LET OP: Het duurt ongeveer 4 uur om de accu op te laden. Zorg ervoor 
dat de ruimte waarin de accu wordt opgeladen goed geventileerd is.
3. Als de accu volledig is opgeladen, kunt u de stekker van de 

voedingskabel uit het stopcontact halen.

AFBEELDING 3.2   Primaire noodstop

AFBEELDING 3.3   Secundaire noodstop

Opening voor 
neerlaten bij nood

Bedienings-
console

Opening 
voor 

omhoog 
brengen bij 

nood

Opening voor 
neerlaten bij nood

Bedienings-
console

Aansluitpunt voor de 
voedingskabel

RPS350-1E

RPS350-1FR

RODE 
noodhandgreep
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HOOFDSTUK 3—BEDIENING
De accu opladen met de acculader
LET OP: Raadpleeg voor deze procedure AFBEELDING 3.4.
LET OP: Deze procedure is alleen van toepassing op de RPS350-1E.
LET OP: Invacare raadt aan om de accu dagelijks op te laden voor een 
langere levensduur van de accu.
LET OP: Als de accu bijna leeg is, klinkt er een alarm.
1. Trek de hendel aan de achterzijde van de accu OMHOOG.
2. Til de accu uit de bedieningsconsole.

VOORZICHTIG
Plaats de accu op de acculader. U hoort een klik 
wanneer de accu op de juiste manier geplaatst is. 
Er kan anders lichamelijk letsel of schade 
optreden.

3. Plaats de accu op de acculader. Druk de bovenzijde van 
accu tegen de bevestigingsbeugel tot u een klik hoort.

LET OP: Het lampje van de lader gaat branden. Als de accu volledig 
geladen is, gaat het lampje uit.
LET OP: Het duurt ongeveer vier uur om de accu volledig op te laden.
4. Trek de hendel aan de achterzijde van de accu OMHOOG.
5. Til de accu uit de acculader.

VOORZICHTIG
Plaats de accu op de acculader. U hoort een klik 
wanneer de accu op de juiste manier geplaatst is. 
Er kan anders lichamelijk letsel of schade 
optreden.

6. Plaats de accu in de bedieningsconsole.
Druk de bovenzijde van accu tegen de bevestigingsbeugel 
tot u een klik hoort.

AFBEELDING 3.4   De accu opladen met de acculader

Acculader 
(stap 3)

Bedienings-
console 
(stap 6)

Wanneer de accu op de 
juiste manier geplaatst 
is, hoort u een 'klik' 

(stap 3 en 6) 

Hendel
(stap 1, 2, 4 en 5)

Accu
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HOOFDSTUK 4—DE PATIËNT OPTILLEN
HOOFDSTUK 4—DE PATIËNT OPTILLEN

� WAARSCHUWING
Overschrijd de maximale gewichtslimiet van 158 kg NIET.
VERPLAATS nooit zonder toestemming van een professioneel zorgverlener.
Hou STEEDS handen en vingers uit de buurt van bewegende onderdelen om letsel te vermijden.
Gebruik de draagband die wordt aanbevolen door de arts, verpleegkundige of arts-assistent van de betrokkene 
om comfort en veiligheid te kunnen waarborgen voor de patiënt die moet worden verplaatst.
Patiënten waarvoor de staande draagband gebruikt wordt, MOETEN het grootste deel van hun eigen gewicht 
kunnen dragen, anders kan er zich letsel voordoen. 
De poten van de stand assist lift MOETEN maximaal uitgeklapt worden en de schuifhendel moet vergrendeld 
zijn voor optimale stabiliteit en veiligheid. Als de patiënt zich in de draagband bevindt en u hem of haar moet 
verplaatsen door een nauwe doorgang, klapt u de poten van de staande lift in totdat u door de doorgang bent. 
Vervolgens klapt u de poten direct weer uit. Van zodra de staande lift door de doorgang heen is, plaatst u de 
poten van de staande lift opnieuw in de maximaal geopende positie en vergrendelt u de schuifhendel 
ONMIDDELLIJK.
VERPLAATS een patiënt NIET als de band niet op de juiste manier is bevestigd aan de bevestigingspunten van 
de patiëntlift. Controleer of de draagband goed vastzit aan de bevestigingspunten VOORDAT u probeert een 
patiënt op te tillen.
Tijdens het overplaatsen, wanneer de patiënt in de band van de lift hangt, mag u het onderstel NIET over 
ongelijke oppervlakken rollen om te vermijden dat de patiëntlift uit evenwicht raakt.
Gebruik steeds de stuurhandgreep op de mast om aan de Stand Assist lift te duwen of te trekken.

De Stand Assist Lift positioneren
LET OP: Raadpleeg voor deze procedure AFBEELDING 4.1.
LET OP: Raadpleeg Algemene richtlijnen op pagina 7 voordat u verder gaat en bekijk alle aangegeven waarschuwingen.
LET OP: Zorg dat er geen obstakels zijn wanneer u de poten van de patiëntlift onder een bed plaatst.
1. Zorg ervoor dat de poten van de Stand Assist lift 

maximaal zijn uitgeklapt. Gebruik de schuifhendel om 
de poten te openen indien dit niet zo is.

2. Plaats de Stand Assist Lift met de handgreep op de mast.
3. Druk op de knop DOWN op de handbediening om de 

liftarmen te laten zakken om de band gemakkelijker te 
kunnen bevestigen.

AFBEELDING 4.1   Knoppen handbediening

Knop DOWNKnop UP

Handbediening
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HOOFDSTUK 4—DE PATIËNT OPTILLEN
De patiënt optillen

� WAARSCHUWING
Overschrijd de maximale gewichtslimiet van 158 kg NIET. 
Patiënten waarvoor de stand assist draagband gebruikt wordt, MOETEN het grootste deel van hun eigen 
gewicht kunnen dragen, anders kan er zich letsel voordoen.
VERPLAATS een patiënt NIET als de band niet op de juiste manier is bevestigd aan de bevestigingspunten 
van de Stand Assist lift. Controleer of de draagband goed vastzit aan de bevestigingspunten VOORDAT u pro-
beert een patiënt op te tillen. Als u merkt dat bevestigingen niet goed vastzitten, dient u dit probleem te ver-
helpen. Als de lus zich enkele centimeters boven het bed bevindt, controleert u de lus opnieuw om ervoor te 
zorgen dat de draagband en alle bevestigingen goed vastzitten voordat u de patiënt gaat verplaatsen. Als u een 
probleem ontdekt, laat u de patiënt weer op het oppervlak zakken en verhelpt u het probleem. Als u dat niet 
doet, kan dat leiden tot schade of zelfs letsel.
Zorg ervoor dat u alle aanpassingen voor veiligheid en comfort hebt ingesteld voordat u de patiënt gaat ver-
plaatsen. Gebruik de draagband die wordt aanbevolen door de arts, verpleegkundige of arts-assistent van de 
betrokkene om comfort en veiligheid te kunnen waarborgen voor de patiënt die moet worden verplaatst.

LET OP: Raadpleeg voor deze procedure AFBEELDING 4.2 op pagina 16.
LET OP: Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de draagband, P/N 1023891 voor meer informatie.
LET OP: De patiënt MOET eerst zitten. Gebruik het hoofdgedeelte van het bed om de patiënt rechtop te krijgen en plaats daarna de benen over 
de rand van het bed.
1. Vraag de patiënt om de handgrepen aan beide kanten van de Stand Assist lift vast te nemen (Detail A van AFBEELDING 4.2).
2. Vraag de patiënt om achterover te leunen in de draagband.

� WAARSCHUWING
Stand Assist draagbanden - Zorg ervoor dat, voordat u de patiënt optilt, de onderste rand van de stand assist 
band zich aan de onderrug van de patiënt bevindt en dat de onderarmen van de patiënt zich buiten de band 
bevinden.
Staande draagbanden - Zorg ervoor dat, voordat u de patiënt optilt, de onderste rand van de draagband zich 
onderaan de ruggengraat van de patiënt bevindt en dat de onderarmen van de patiënt zich buiten de draag-
band bevinden.
Invacare raadt aan om de wielvergrendeling van de achterste zwenkwielen niet in te schakelen tijdens het 
optillen en verplaatsen van een personen. Als u de vergrendeling wel inschakelt, kan de lift mogelijk overhellen 
en dit zorgt voor gevaarlijke situaties voor zowel de patiënt als de assistenten. Invacare raadt aan de vergren-
deling van de achterste zwenkwielen niet in te schakelen tijdens tillen en verplaatsen zodat de Stand Assist Lift 
zichzelf kan stabiliseren als de patiënt in eerste instantie wordt opgetild en wordt verplaatst naar een stoel, 
bed of ander stilstaand object.

3. Controleer het volgende:
A. De knieën van de patiënt zitten stevig tegen het kniekussen.
B. De voeten van de patiënt staan goed op de voetplaat.
C. Draagbanden:

• Stand Assist draagband - de onderste rand van de stand assist draagband bevindt zich aan de onderrug van de 
patiënt.

• Staande draagband - de onderste rand van de staande draagband bevindt zich onderaan de ruggegraat van de 
patiënt.

• Beide soorten draagbanden - de armen van de patiënt moeten buiten de riemen van de band zitten.
D. De achterste zwenkwielen zijn niet vergrendeld.
E. De poten zijn maximaal uitgeklapt.
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HOOFDSTUK 4—DE PATIËNT OPTILLEN
� WAARSCHUWING
Bij het verplaatsen van een patiënt vanuit een rolstoel, MOET de rolstoel op de rem staan voordat u de patiënt 
laat zakken in de rolstoel voor transport. Er kan anders lichamelijk letsel optreden.

4. Bij het verplaatsen vanuit een rolstoel, vergrendelt u de wielen van de rolstoel (Detail B van AFBEELDING 4.2).
5. Druk op de toets UP op de handbediening om de patiënt boven het oppervlak te tillen (bed, rolstoel of commode). 
LET OP: Het gewicht van de patiënt wordt opgevangen door de Stand Assist Lift.
LET OP: Het lage zwaartepunt zorgt voor meer stabiliteit waardoor de patiënt zich veiliger voelt. Ook kan de lift makkelijker worden verplaatst.

AFBEELDING 4.2   De patiënt optillen

De patiënt verplaatsen

� WAARSCHUWING
De poten van de Assist Lift MOETEN maximaal geopend worden voor optimale stabiliteit en veiligheid. Als de 
patiënt zich in de draagband bevindt en u hem of haar moet verplaatsen door een nauwe passage, klapt u de 
poten in totdat u door de passage bent. Vervolgens klapt u de poten direct weer uit. Als u de Stand Assist Lift 
door de passage hebt gemanoeuvreerd, klapt u de poten uit naar de maximaal geopende stand.
Tijdens het overplaatsen, wanneer de patiënt in de band van de lift hangt, mag u het onderstel NIET over 
ongelijke oppervlakken rollen om te vermijden dat de patiëntlift uit evenwicht raakt. Hierdoor kan de lift 
kantelen. Gebruik steeds de handgreep op de mast om aan de lift te duwen of te trekken.

1. Zorg ervoor dat de poten van de Stand Assist lift maximaal zijn uitgeklapt. Gebruik de schuifhendel om de poten te 
openen indien dit niet zo is.

2. Beweeg de Stand Assist lift weg van het oppervlak waar zij van werden opgetild.
3. Verplaats de patiënt traag naar het gewenste oppervlak.

Handgreep

Zwenkwielen

Kniekussen

Voetplaat

DETAIL A - REM

Rem

Handgreep mast
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HOOFDSTUK 5—DE PATIËNT VERPLAATSEN
HOOFDSTUK 5—DE PATIËNT VERPLAATSEN

� WAARSCHUWING
VERPLAATS een patiënt NOOIT zonder toestemming van een professionele zorgverlener.
VERPLAATS een patiënt NOOIT als de draagband niet op de juiste manier is bevestigd aan 
de bevestigingspunten van de Stand Assist Lift. Controleer of de draagband goed vastzit aan 
de bevestigingspunten voordat u probeert een patiënt te verplaatsen met de lift. Als u merkt 
dat bevestigingen niet goed vastzitten, dient u dit probleem te verhelpen. Als de draagband zich 
enkele centimeters boven het stilstaande object bevindt, controleert u de draagband opnieuw om 
ervoor te zorgen dat alle bevestigingen goed vastzitten voordat u de patiënt gaat verplaatsen. Als u 
merkt dat bevestigingspunten niet goed vastzitten, laat u de patiënt weer op het stilstaande object 
zakken en verhelpt u het probleem. Als u dat niet doet, kan dat leiden tot schade of zelfs letsel.
Zorg ervoor dat u alle aanpassingen voor veiligheid en comfort hebt ingesteld voordat u de 
patiënt gaat verplaatsen.
Gebruik de draagband die wordt aanbevolen door de arts, verpleegkundige of arts-assistent 
van de betrokkene om comfort en veiligheid te kunnen waarborgen voor de patiënt die moet 
worden verplaatst.
Invacare raadt aan om de wielvergrendeling van de achterste zwenkwielen niet in te schakelen 
tijdens het optillen en verplaatsen van personen. Als u de vergrendeling wel inschakelt, kan de lift 
mogelijk overhellen en dit zorgt voor gevaarlijke situaties voor zowel de patiënt als de assistenten. 
Invacare raadt aan de vergrendeling van de achterste zwenkwielen niet in te schakelen tijdens tillen 
en verplaatsen zodat de Stand Assist Lift zichzelf kan stabiliseren als de patiënt in eerste instantie 
wordt opgetild en wordt verplaatst naar een stoel, bed of ander stilstaand object.
De poten van de Assist Lift MOETEN maximaal uitgeklapt worden voor optimale stabiliteit en 
veiligheid. Als de patiënt zich in de draagband bevindt en u hem of haar moet verplaatsen door 
een nauwe passage, klapt u de poten in totdat u door de passage bent. Vervolgens klapt u de 
poten direct weer uit. Als u de Stand Assist Lift door de passage hebt gemanoeuvreerd, klapt 
u de poten uit naar de maximaal geopende stand. Als u de Stand Assist Lift onder een bed 
moet manoeuvreren, klapt u de poten in totdat de lift in de juiste positie staat. Vervolgens 
klapt u de poten direct weer uit. Als de poten van de Stand Assist Lift zich niet meer onder 
het bed bevinden, klapt u de poten weer uit naar de maximaal geopende stand.
Controleer de bevestigingspunten van de draagband telkens wanneer u deze verwijdert of 
verplaatst om ervoor te zorgen dat de band goed vastzit voordat u een patiënt gaat verplaatsen.

Voor elk afzonderlijk geval dient een professioneel zorgverlener te bepalen of een of meer assistenten moeten worden 
ingezet.
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HOOFDSTUK 5—DE PATIËNT VERPLAATSEN
Verplaatsen naar een toiletstoel

� WAARSCHUWING
Invacare raadt aan om de achterste vergrendeling 
van de zwenkarm alleen in te schakelen tijdens het 
positioneren of verwijderen van de draagband rond 
de patiënt.

LET OP: Raadpleeg voor deze procedure AFBEELDING 5.1.
1. Til de patiënt op vanaf de zijkant van het bed.
2. Druk op de knop UP op de handbediening om de 

patiënt zodanig omhoog te tillen dat deze over de 
armsteunen van de toiletstoel kan worden verplaatst. 
Het gewicht van de patiënt wordt ondersteund door de 
Stand Assist Lift.

3. Geleid de patiënt tot op de toiletstoel. Mogelijk hebt 
u hierbij assistentie nodig van twee assistenten.

4. Druk op de knop pijl-omlaag om de patiënt te laten 
zakken tot op de toiletstoel.

5. Schakel nu de achterste vergrendeling van de 
zwenkarm in op de Stand Assist Lift.

6. Voer een van de volgende handelingen uit:
• Draagband voor stahulp - ontkoppel de draagband 

van de bevestigingspunten op de Stand Assist Lift.
• Draagband voor opstaan - 

i. ontkoppel de draagband voor staan van de 
onderste bevestigingspunten op de Stand 
Assist Lift. 

ii. Til het been van de patiënt op en verwijder 
de dijondersteuning onder de patiënt.

iii. Indien nodig kunt u de draagband voor 
opstaan van de bovenste bevestigingspunten 
op de Stand Assist Lift ontkoppelen.

LET OP: De patiënt kan dan blijven hangen in het bovenste gedeelte van de 
draagband terwijl hij of zij gebruikmaakt van de toiletstoel.
7. Instrueer de patiënt om zijn of haar voeten van de 

voetsteun te halen of help de patiënt om dit te doen.
8. Verwijder de draagband rond de patiënt.
9. Schakel de wielvergrendeling uit en trek de lift weg van 

de toiletstoel.

AFBEELDING 5.1  Verplaatsen naar een toiletstoel

DETAIL A

DETAIL B

DETAIL C
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HOOFDSTUK 5—DE PATIËNT VERPLAATSEN
Verplaatsen naar een rolstoel
LET OP: Raadpleeg voor deze procedure AFBEELDING 5.2.
1. Zorg ervoor dat de poten van de lift zijn uitgeklapt als de 

patiënt zich in de draagband bevindt.
2. Plaats de rolstoel in de juiste positie. Raadpleeg de 

instructie bij A.
3. Schakel de achterste rem van de rolstoel in om te 

voorkomen dat deze ongewenst wordt verplaatst. 
Raadpleeg de instructie bij B.

� WAARSCHUWING
Plaats de patiënt NIET in de rolstoel als de rem van 
de stoel niet is ingeschakeld. De rolstoel MOET op 
de rem staan voordat u de patiënt laat zakken in de 
rolstoel voor transport. Als de rem niet is ingescha-
keld, kan dit leiden tot lichamelijk letsel.

4. Positioneer de patiënt tot boven de rolstoel.
5. Laat de patiënt zakken in de rolstoel.
6. Ontkoppel de draagband van alle bevestigingspunten op 

de Stand Assist Lift. Raadpleeg de instructie bij C.
7. Instrueer de patiënt om zijn of haar voeten van de voetsteun 

te halen. Help de patiënt om dit te doen, indien nodig.
8. Verwijder de draagband rond de patiënt.
9. Trek de lift weg van de rolstoel.

Verplaatsen naar een bed
LET OP: Raadpleeg voor deze procedure AFBEELDING 5.3.
LET OP: Het lage zwaartepunt zorgt voor meer stabiliteit waardoor de 
patiënt zich veiliger voelt. Ook kan de lift makkelijker worden verplaatst.
LET OP: De liftarmen blijven in hun positie tot u op de knop DOWN op de 
handbediening drukt.
1. Positioneer de patiënt boven het bed zover als mogelijk is.
LET OP: Als de patiënt wordt verplaatst van een oppervlak dat lager is dan 
het bed, tilt u de patiënt tot deze zich boven het oppervlak van het bed bevindt. 
Zorg ervoor dat de patiënt zodanig wordt opgetild dat deze boven de rand van 
het bed komt, waarbij hun gewicht volledig wordt ondersteund door de lift.
2. Druk op de knop DOWN en laat de patiënt zakken tot op 

het bed.

� WAARSCHUWING
Invacare raadt aan om de achterste vergrendeling 
van de zwenkarm ALLEEN in te schakelen tijdens 
het positioneren of verwijderen van de draagband 
rond de patiënt.

3. Schakel nu de achterste vergrendeling van de zwenkarm 
in op de Stand Assist Lift.

4. Ontkoppel de draagband van alle bevestigingspunten op 
de Stand Assist Lift.

5. Instrueer de patiënt om zijn of haar voeten van de voetsteun 
te halen. Help de patiënt om dit te doen, indien nodig.

6. Verwijder de draagband voor opstaan of stahulp rond de 
patiënt.

7. Schakel de achterste vergrendeling van de zwenkarm uit 
en trek de lift weg van het bed.

AFBEELDING 5.2  Verplaatsen naar een rolstoel

AFBEELDING 5.3  Verplaatsen naar een bed

DETAIL A

DETAIL B

DETAIL C
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HOOFDSTUK 6—PROBLEMEN OPLOSSEN
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HOOFDSTUK 6—PROBLEMEN OPLOSSEN

LET OP: Als de bovengenoemde remedies niet leiden tot oplossing van de problemen, neem dan contact op met uw dealer of met Invacare.

SYMPTOMEN DEFECTEN OPLOSSING

Lawaai of droog geluid van de scharnierpunten. Smering noodzakelijk. Raadpleeg De lift smeren op pagina 22.

Elektrische actuator zorgt niet voor vereiste lift 
bij drukken op de knop.

Aansluiting van de 
handbediening of actuator is 
losgeraakt.

Accuvermogen laag.

RODE noodstopknop is 
INGEDRUKT.

Accu niet op de juiste manier 
aangesloten op de 
handbediening.

De aansluitpunten zijn 
beschadigd.

Elektrische actuator moet 
worden nagekeken of belasting 
is te groot.

Controleer de aansluitingen van de 
handbediening en de actuator. Sluit deze 
opnieuw aan, indien nodig.

Accu's opladen. Raadpleeg De accu opladen 
met de acculader op pagina 13.

Draai de RODE noodstopknop RECHTSOM 
totdat deze omhoog komt. 

Sluit de accu opnieuw aan op de 
handbediening. Raadpleeg De accu opladen 
met de acculader op pagina 13.

Vervang de accu's. Raadpleeg De accu 
opladen met de acculader op pagina 13.

Raadpleeg De basis instellen op pagina 22. 
Neem contact op met uw dealer indien 
onderhoud noodzakelijk is.

Ongebruikelijk geluid van de actuator. De actuator is versleten of 
beschadigd, of de as is 
verbogen.

Vervang de actuator of neem contact op met 
uw dealer. Raadpleeg De elektrische 
actuator vervangen op pagina 23.

De liftarmen zakken niet meer naar beneden als 
ze het hoogste hefpunt hebben bereikt.

De liftarmen moeten enigszins 
worden belast om te kunnen 
zakken vanuit het hoogste 
hefpunt.

Trek licht aan de liftarmen.



HOOFDSTUK 7—ONDERHOUD
HOOFDSTUK 7—ONDERHOUD
LET OP: Conform de in het Verenigd Koninkrijk geldende Health and Safety Executive’s Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998 
moet apparatuur die in werksituaties wordt gebruikt voor het tillen van lading ten minste eens in de zes maanden worden geïnspecteerd. Raadpleeg de 
website van HSE (www.hse.gov.uk) voor meer informatie en richtlijnen.
Onderhoud - Controlelijst veiligheidsinspectie

LET OP: Volg de onderhoudsprocedure die wordt beschreven in deze handleiding voor een maximale productiviteit en levensduur van uw patiëntlift.
De Invacare-patiëntlift is ontworpen voor maximale veiligheid, efficiency en prestaties tijdens gebruik, met een minimum aan onderhoud 
noodzakelijk.
Hoewel onderdelen van de Invacare Lift zijn gemaakt van de beste materialen en de zuiverste soorten staal, kan het voorkomen dat er bij gebruik 
na langere tijd slijtage optreedt waar metalen met elkaar in aanraking komen.
De loopwielen behoeven geen onderhoud of aanpassing anders dan reiniging, smering en controle van de assen en zwenkbouten op loszittende 
onderdelen. Verwijder alle vuil, etc, van de wielen en lagers van zwenkarm. Als er onderdelen versleten zijn, dient u deze DIRECT te vervangen.
Als u vermoedt dat bepaalde onderdelen van de lift onveilig zijn, dient u DIRECT contact op te nemen met uw dealer.

De draagband en de lift reinigen
Was de draagband regelmatig met een combinatie van water (niet warmer dan 180°F (82°C)) en een biologisch oplosbaar wasmiddel. 
U kunt de patiëntlift reinigen met behulp van een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Gebruik voor het reinigen van 
de lift reinigen geen schurende reinigingsmiddelen.

Controleren op slijtage en beschadiging
Het is zeer belangrijk om onderdelen die onder spanning komen te staan, zoals draagbanden, de liftarm en scharnieren, regelmatig te 
controleren op breuken, rafelen, vervorming of verslechtering. Als u ziet dat onderdelen defect zijn, dient u deze DIRECT te vervangen 
en ervoor te zorgen dat de lift niet wordt gebruikt totdat de reparaties zijn uitgevoerd.

ITEM
OORSPRON-

KELIJK

INSTITUTIONELE 
INSPECTIE/MAAN-
DELIJKS INSTELLEN

INSPECTIE 
THUIS ELKE ZES (6) 

MAANDEN
BASIS
Controleren op ontbrekende onderdelen.
Poten zonder moeite inklappen/uitklappen.
Vergrendelingen en asbouten controleren op 
loszitten en slijtage.
Vergrendelingen en wielen controleren op onbelemmerd 
scharnieren en rollen.
Wielen controleren op vuil.

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

MAST
De mast moet stevig zijn bevestigd aan de liftarmen.
Controleren op verbuiging en afwijkingen.

X
X

X
X

X
X

LIFTARMEN EN SCHARNIERSTELSEL
Alle onderdelen en bevestigingspunten controleren.
Controleren op verbuiging en afwijkingen.
Moerverbindingen van liftarmen controleren op slijtage.
Controleren of de liftarmen gecentreerd zijn tussen de 
poten aan de basis.

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

ELEKTRISCHE ACTUATOR
Controleren op slijtage of verslechtering.
(INDIEN BESCHADIGD CONTACT OPNEMEN MET DEALER)
Cyclus draaien ter controle van onbelemmerd en geruisloos 
functioneren.

X

X

X

X

X

X

REINIGING
Wanneer noodzakelijk. X X X

DRAAGBANDEN
CONTROLEER ALLE BEVESTIGINGSPUNTEN VAN DE 
DRAAGBAND bij elk gebruik ter waarborging van de juiste 
bevestiging en patiëntveiligheid.
Materiaal van draagband controleren op slijtage.
Bevestigingsbanden controleren op slijtage.

X
X
X

X
X
X

X
X
X
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HOOFDSTUK 7—ONDERHOUD
De lift smeren
De Invacare-lift is zo ontworpen dat er een minimum aan 
onderhoud nodig is. U kunt de lift echter het beste om de 
zes maanden controleren en smeren om een goede werking 
en veilig gebruik te kunnen garanderen.
Houd de lift en de draagband goed schoon en klaar voor 
gebruik. Defecten moeten worden genoteerd en zo snel 
mogelijk worden doorgegeven aan uw dealer.
De loopwielen moeten zonder moeite kunnen zwenken en 
rollen. U kunt desgewenst eens per jaar een licht smeervet 
(waterproof automatisch smerend) aanbrengen op de lagers 
en zwenkscharnieren van de loopwielen. Als de wielen veel 
worden gebruikt in vochtige omgevingen, kunt u vaker 
smeervet aanbrengen indien nodig.

De basis instellen
LET OP: Raadpleeg voor deze procedure AFBEELDING 7.1 op 
pagina 22.
1. Controleer of de poten evenwijdig en vierhoekig staan 

als ze zijn INGEKLAPT.
2. Plaats een winkelhaak aan de binnenzijde van de poten 

en de basis om te controleren of deze nog steeds zijn 
uitgelijnd in een hoek van 90°.

3. Stel de scharnierstangen zodanig in dat de hoek 90° is.

De hoogte van het kniekussen instellen
LET OP: Raadpleeg voor deze procedure AFBEELDING 7.2.

� WAARSCHUWING
Stel het kniekussen NIET in als de patiënt 
staat.
Stel het kniekussen NIET in als de lift in 
beweging is.
Zorg er ALTIJD voor dat de stelpennen zich 
in de juiste instelopeningen voor de hoogte 
bevinden voordat u de lift gaat gebruiken.

1. Stel het kniekussen in op een hoogte die comfortabel is 
voor de patiënt waarbij deze de optimale steun krijgt.

LET OP: Het kniekussen moet zodanig worden gepositioneerd dat 
het gehele kniegedeelte van het been contact maakt met het kussen.
2. Trek met twee handen beide stelpennen tegelijkertijd 

naar buiten uit de instelopeningen.
3. Stel het kniekussen in op de gewenste hoogte en laat de 

stelpennen weer los als deze zich voor de juiste 
instelopeningen bevinden.

4. Zorg ervoor dat de beide pennen goed in de 
instelopeningen zitten.

AFBEELDING 7.1   De basis instellen

AFBEELDING 7.2   De hoogte van het kniekussen 
instellen

Winkelhaak Scharnierstangen

Scharnierstang

Kniekussen

Stelpen

Stelpen
Stand Assist Patiëntlift 22 Part No. 1176107



HOOFDSTUK 7—ONDERHOUD
De elektrische actuator vervangen
1. Verwijder de onderste moer, de sluitring en de bout waarmee de elektrische actuator is bevestigd aan de montagebeugel 

van de mast.
2. Laat de liftarm op uw schouder rusten en verwijder de bovenste moer, bout, beugel en bus van de montagebeugel van 

de liftarm.
3. Verwijder de elektrische actuator.
4. Volg stap 1 tot en met 3 in omgekeerde volgorde om de nieuwe elektrische actuator te installeren.

� WAARSCHUWING
Draai de schroeven of onderdelen NIET te hard aan. Dit beschadigt de montagebeugels.

AFBEELDING 7.3   De elektrische actuator vervangen

Bout

Sluitring

Bus

Sluitring
Bout

Bout

Sluitring

Bus
Sluitring

Bout

Montagebeugel
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KLANTENSERVICE- EN GARANTIE-INFORMATIE
Verenigd Koninkrijk Invacare Limited, Pencoed Technology Park, Pencoed, Bridgend CF35 5HZ

Tel.: (44) (0) 1656 776 222
Fax: (44) (0) 1656 776 220
www.invacare.co.uk, UK@invacare.com

Ierland Invacare Ireland Ltd, Unit 5 Seatown Business Campus, Seatown Road, Swords, 
County Dublin - Ierland
Tel.: (353) 1 810 7084
Fax: (353) 1 810 7085
www.invacare.co.uk, ireland@invacare.com

Frankrijk Invacare Poirier SAS, Route de Saint Roch, F-37230 Fondettes
Tel.: (33) (0) 2 47 62 64 66
Fax: (33) (0) 2 47 42 12 24
www.invacare.fr, contactfr@invacare.com

België & Luxemburg Invacare nv, Autobaan 22, B-8210 Loppem, Brugge
Tel.: (32) (0) 50 83 10 10
Fax: (32) (0) 50 83 10 11
www.invacare.be, belgium@invacare.com

Zwitserland Invacare AG, Benkenstrasse 260, CH-4108 Witterswil
Tel.: (41) (0) 61 487 70 80
Fax: (41) (0) 61 487 70 81
switzerland@invacare.com

Duitsland Invacare Aquatec GmbH, Alemannenstraße 10, D-88316 Isny
Tel.: (49) (0) 75 62 7 00 0
Fax: (49) (0) 75 62 7 00 66
www.invacare-aquatec.de, info@invacare-aquatec.de

Europese distributieorganisatie Invacare, Kleiststraße 49, D-3257 Porta Westfalica
Tel.: (49) (0) 57 31 754 540
Tel.: (49) (0) 57 31 754 541
edo@invacare.com

Portugal Invacare Lda, Rua Estrada Velha, 949, P-4465-784, Leça do Balio
Tel.: (351) (0)225 1059 46/47
Fax: (351) (0)225 1057 39
portugal@invacare.com

Noorwegen Invacare AS, Grensesvingen 9, Postboks 6230, Etterstad, N-0603 Oslo
Tel.: (47) (0) 22 57 95 00
Fax: (47) (0) 22 57 95 01
norway@invacare.com, island@invacare.com

Italië Invacare Mecc San s.r.l., Via dei Pini 62, I-3016 Thiene (VI)
Tel.: (39) 0445 38 00 59
Fax: (39) 0445 38 00 34
www.invacare.it, italia@invacare.com

Spanje Invacare SA, c/Areny s/n, Poligon Industrial de Celrŕ, E-17460 Celrŕ (Girona)
Tel.: (34) (0) 972 49 32 00
Fax: (34) (0) 972 49 32 20
www.invacare.es, contactsp@invacare.com

Nederland Invacare BV, Celsiusstraat 46, NL-6716 BZ Ede
Tel.: (31) (0) 318 695 757
Fax: (31) (0) 318 695 758
www.invacare.nl, nederland@invacare.com, csede@invacare.com

Invacare Corporation www.invacare.eu.com

USA
One Invacare Way
Elyria, Ohio USA
44036-2125
800-333-6900

France
Invacare France 
Opération
Route de Saint Roch
37230 Fondettes

Manufacturer:
Invacare 
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Equipment
(Suzhou) Co., Ltd.
No. 435 Xieyu Street, SIP
Suzhou, Jiangsu, PRC
215026
Tel: 86-512-62586180
Fax: 86-512-62586167
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