
2. Hoofdonderdelen van de lift

Mast

Handbediening

/Voodstop

Bedieningskast

Sluitpin

Motor voor het bedienen
van de elektrische benen

Hefboom

Veiligheidshaak
§ -'/

..,'.,,1,. 
,rrn voor de Liftmat

*.-
** : i".

3. Het uitpakken en assembl
. De verpakking is speciaal ontvtor.,.- . _:, :.

de tiilift.
o Wanneer u de lift terug stuutl na.: ^ .-:

origi nele, i ntacte doos.. U kunt een extra verpakkng öes:: : - :

Uitpakken
I. Wanneer de verpakking zichtoàà. ! j:r-. .

de lift, onderzoekt u dan de lift zo.:, - : : :
Wanneer er schade is. meldt oit o.l- :::

2. Neem zorgvuldig alle onderdelen ::: :: .:.
eve ntu e I e besc h ad i g i nge n.

3. De verpakking bevat de volgende o-....:. 1 lift
o 1 voedingskabel
. 1 gebruiksaanwijzing
, ljuk
. 1 manuele beenspreid hende. 1 tilmat (optioneel)

Cm leeglopen van de accu tegen te geè- :- :
1,7 per ongeluk wordt bediend, /s de ^c : :.I . :
transpotÍ. Vergeet niet om voor gebrutx :e .::
noodstop te deactiveren.

I

\ 
luk

--___ Handvat
- Noodhendel voor

lranue/e 
bediening

Motor

-/ 'utuBeenspreid àhendel ïi

met ret

BirdierM plus
i, l: . =.-' , tl,-1

::

ii

3
4
5.

6.

Voe tpedaal

\

Wiel Display t
.:il,Íi'i

Activeer de naodstop voor de í-a.-
beknel li ng te voo rko men. Veryi., :2.
handval vaar de demontaae.

Wees vaorzichlig tijdens het oaitÈ,
§omrnige anderdeten zijn zutaa..
Zorg altijd voor een juiste titoasae

Motor voor elektrische
beenspreiding

Kantel pedaal
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i Het uitpakken en assembleren/demonteren

' :E ,elaakking is speciaal ontworpen voor optimale bescherming van

. ,-'eer u de lift terug stuuft moet hij verpakt worden in een
:-:-ee. intactedoos.

. -. ,-': een extraverpakking bestellen bij lnvacare@.

-irlfr;kken
| ='.eer de verpakking zichtbaar ís beschadigd bij ontvangst van

:e -. cnderzoel<t u dan de lift zorgvuldig op beschadigingen.
,'tt':eer er schade is, meldt dit onmiddellijk aan lnvacare@.

- "ee- 
zorgvuldig alle onderdelen uit de verpakking en kijk ze na op

+, =' luele beschadigingen.
- > , erpakking bevat de volgende onderdelen:

.1iift

. i roedingskabel

. t gebruiksaanwijzing

. ijuk

. i manuele beenspreid hendel
, 1 tilmat (optioneel)

- - zeglopen van de accu tegen te gaan en om te voorkomen dat de
- :e' ongeluk wordt bediend, is de noodstop geactiveerd gedurende

:._-'soctÍ. Vergeet niet om voor gebruik de accu op te laden en de
-:.l6siop te deactiveren.

Èíef assembíeren van de lift
- , zcare@'s Birdieru zijn eenvoudig te monteren zonder gereedschap.
' tieem alle onderdelen uit de verpakking(foto 1-4).
. ',/erilÍjder de sluitpin en zet de mast omhoog door aan de hand-

,'aten te trekken (foto 5-6).

van de tillift

,ldt

ilt
Jir

$

tl

$

4

itl

,11

Sluitpin correct
gemonteerd.

Sluitspín niet correcl
gemonteerd,
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ffiM
ffiffi
ffiffi
ffiffi
ffiffi: Bevestig de sluitpin (foto 7 en 12-13 onde).

: kek de stang van de beenspreider naar beneden (foto 8).
\/erwijder de pijp pin. Bevestig de motor en de hefboom door middel van de pijp pin
'foto 9-10).

i Voorbeeld van een correct geassembleerde Birdieru (foto 1 1 ).

::



Het demonteren van de lift
1. Haal de hefboom omlaag en zorg dat beide benen zo dicht mogelijk bij elkaar staan. Druk op de

noodstop knop.
2. Verwijder de pijp pin en de motor van de hefboom. Bevestig de pijp pin in het uiteinde van de zuiger

en bevestig de motor aan de mast.
3. Bevestig de juk aan de de mast.
4. Verwijder de sluitpin, laat de mast zakken en steek de sluitpin in de mast.
De mast kan nu in de doos geplaatst worden, op de achterste wielen getrokken worden of rechtop
worden weggezet.

4. Het bedienen van de lift

Til capaciteit
BirdierM et BirdieÍM Plus: 170 kg.
BirdieÍM Compact: 150 kg.

Manuele beenspreiding
De manuele beenspreiding wordt bediend door de 2 pedalen van de lift.
Door de pedalen ín te drukken kan de afstand tussen de poten respectievelijk
worden verkleind of vergroot.
De handbediening heeft 2 knoppen een om de lift omhoog te brengen en een
om de lift te laten zakken.

1. Ga achter de lift staan en hou de beugel stevig vast.
2. Druk het linker pedaal in om de afstand tussen de benen te vergroten.
3. Druk het rechter pedaal in om de afstand tussen de benen te verkleínen.

Elektrische beenspreiding
De elektrische beenspreiding wordt bediend door 2 motoren, via de
handbediening
De handbediening heeft 4 knoppen; 2 knoppen voor omhoog en omlaag van
de hefboom en 2 voor het bedienen van de benen.

Bediening hoogllaag
1. Druk op de handbedienÍng op de pijl omhoog om de hefboom omhoog

te latenkomen.
2. Druk op de pijl omlaag om de hefboomte laten zakken.
3. Bediening van de benen.

Maximale kracht voor de knoppen: 5 N.

LED lampen op het bedieningspaneel
BirdieÍM et BirdieÍM Compact - de bovenste gele led knippeft tijdens het laden en blijft branden wanneer
de accu vol is. De onderste groene led brandt wanneer het bedieningspaneel is aangesloten op het
stopcontact. De led licht op wanneer men de handbediening gebruikt of wanneer de noodfunctie wordt
gebruikt.

BirdieÍM Ptus - de linker graene led brandt wanneer het bedieningspaneel is aangesloten op het
stopcontact. De gele led brandt tijdens het laden en gaat uit wanneer de accu volledig is opgeladen.
Wanneer de handbediening of de noodfunctie wordt gebruikt zal er geen led oplichten.
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I Let op! Bij gebruík van de BirdierM in combinatie met bedden of rolsoelen, dient u rekening

! te houden met de positie van dë lift in rèlatië tat anderc hulpmiddelon, zadat de lift fiiet
verstrikt raakt."

Remmen
1. Ga achter de lift staan e. -.- : :. ::
2. Drukde rempedalen naar c.'.::-
3. Druk de rempedaen an^ - : : :- ::

Het verplaatsen van de lift
1. Ga achter de lift staan en r.-: :. :.
2. Haal de wielen van de ren
3. Nu kan de lift verplaatst waT.3' '..'
NB: Het wordt aangeraden o- :: -:-::

Kantel pedaal
Het kantel pedaal wordt gebrutk
de tillift over een drempel te tt..-

Het bevestigen van de juk
De juk is eenvoudig te bevesttge. ..-- :.
De veiligheídshaak is eenvouc l r: ::i -i
Gebruik alleen een juk die gesc' . i . -.'.

Zorg dat de juk geschikf ls voct:. ..'. ='

Veilighe'c s'...

De veiligte.:'..'
OQenen Caa' := : '
naar ackia,a' :a a'a

W

'Let op! Gebruik nooi! fret icé



Remmen
1. Ga achter de lift staan en houd de beugel goed vast.
2. Druk de rempedalen naar beneden.
3. Druk de rempedalen omhoog om de rem van de wielen te halen.

Het verplaatsen van de lift
1. Ga achter de lift staan en houd de beugel goed vast.
2. Haal de wielen van de rem.
3. Nu kan de lift verplaatst worden naar de gewenste plek.
NB: Het wordt aangeraden om de hefboom naar achter te trekken om hoge obstakels te passeren.

Kantel pedaal
Het kantel pedaal wordt gebruil<t wanneer de tillift verplaatst moet worden naar een andere kamer. Om
de tillift over een drempel te tillen, plaats een voet tegen het pedaal en trek de tillift naar achter.

Het bevestigen van de juk
De juk is eenvoudig te bevestigen aan de veiligheidshaak.
De veiligheidshaak is eenvoudig te openen door de pin met twee vingers naar achteren te trekken.
Gebruik alleen een juk die geschikt is voor de BirdierM lift.
Zorg dat de juk geschkt ls voor de patiënt en voor transfer.

Vei I i gheidshaak ju ist bevesti gd.

Correcte bevestigi ng van
een juk.

De veiligheidshaak is eenvoudig te
openen door de pin met twee vingers
naar achteren te trekken.
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Het bevestigen van een liftmat
Liftmatten die ziin ontworpen voor 2-punts en 4-punts bevestigingshaken kunnen worden gebruikt op
deze lift. Voor verdere informatie zie de lnvacare liftmatten brochure.

Let op: De grootte van de liftmat en de breedte van de juk moeten overeenkomen.

1 . Kies de liftmat die het meest geschlkf is voor de patiënt. De verpleging moet een training hebben
gevolgd voor het gebruik van tillsfteren en patiënten transfers.

2. Controleer de tillift en de liftmat. lndien er delen beschadigd zijn, moeten deze worden vervangen.
3. Gebruik alleen liftmatten geschikt voor patiënt en lift.
4. Plaats de patiënt in de liftmat zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing van de liftmat. Let er extra

op dat de liftmat op de juiste wijze is gemonteerd.
5. Laat de lift zakken en bevestig de mat aan de bevestigingshaak. Wanneer de patiënt zich in een

zittende positie bevindt, moet de hefboom worden verlaagd tot borsthoogte en de lift dichter bii de
patiént worden gebracht.

6. Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn die de hefboom kunnen belemmeren. Zorg dat voor het tillen
de remmen niet zijn ingeschakeld.

Het opladen van de accu
De BirdierM tillift ziin voorzien van een interne lader. Het wordt aangeraden de accu regelmatig op te
laden voor maximaal gebruiksgemak en voor een langere levensduur van de accu. Tevens raden we aan
om de accu voor gebruik op te laden.

De handbediening is voorzien van een waarschuwingssignaal. Dit signaal waarschuwt wanneer de accu
bÍjna leeg is. Wij raden u aan de accu gelijk op te laden wanneer u dit signaal hootÍ. De BirdieÍM Plus is
tevens uitgerust met een display dat de resterende batterij capaciteit weergeeft.

Hoe laadt men de accu:
1. Bevestig de lader aan de handbediening, na ongeveer 4 uur is de accu vol.

Het laden dient te gebeuren in een goed geventileerde ruimte.
De lader stop automatisch wanneer de accu vol is.

2. Vergeet niet de lader te ontkoppelen voordat men de tillíft weer gebruikt.

r08

Tíjdens het laden kan de lift nret gebruikt worden.

,:Géb{d&dÈíifÉndóiiiwanneer da b§hulzing vafi de àfrÉi is baschàdí§d.
Vervang de behuiz:ng voor verder gebruik.

5. Noodsystemen

Elektrische noodverl ag in g
lndien de handbediening weigei /a^ -=- -:
Deze bevindt zich aan de voorz,,:: . a- :: ::
blijft ingedrukt.

BirdierM en BirdieÍM Compact

Nood a- ea;
functie

Nood litL

functie

Nood lift functie - BirdierM Plus
Wanneer de handbedientng defe:: '...: ,.
bevindt zich aan de voorkant var .e: a:: : -
voorwerp zoals een potlaot. Za,a. J :: . ' ::

Handmati
Plus

t".. -r,.-' -

een'aa: a-

Aanpasse
Birdien'er

Ta:c' '= , '.

mee - :: ,=-

NB: r=: z=-:
waT.a2-:::

Noodstop
ln geval van nood; druk op de rode
knop voor een noodstop. De nood-
stop kan ge-reset worden door de
knop te draaien.

NB! De handmatige noodvet@a
De handmatige noodtedaEiry É
patient,

1ffi
" Lat qptZ?r§,§at tiidëns bel titlèfi en Atlon van een pafietlt de remmeh niet: zijn i,

ingseehakëld. Leiat de, ltft altijd,het juiste. pu* vlnden, Wanílèér ëen patilint amhoog wordt
.:. getiE dÍèt t llljlzlj zich .awd té b$tíadén àrsseD de àei?én van de llft; Prabeet NAOff de

.liftte.:bedielrefi'war,nëerdèze zièh bevttldt:Lwiten de,beneÍ1! Wqes altijd voorilchtig bij het
gmkgagi sf omlaag brmgen van een patiënt.Overschriid nooit het. nÍaxifiaíe hsfgewickt:vatr':t

;d§ tillíft



5. Noodsystemen

E lektrische noodverlaging
'dien de handbediening weigeft kan men de hefboom laten zakken door de drukschakelaar te gebruiken.

)eze bevindt zich aan de voorzijde van de bedieningskast. De hefboom zakt naar beneden zotang de knop
: .'ft ingedrukt.

BirdierM en BirdieÍM Compact

Nood omlaag
functie

Nood omlaag
functie

Nood lift
functie

Nood lift functie - BirdierM Plus
;/anneer de handbediening defect raakt, kan de lift bediend worden met de nood lift functie. Deze
.evindt zich aan de voorkant van het bedieningspaneel en kan bediend worden d.m.v. een puntig
, corwerp zoals een potloot. Zolang de knop gedrukt blijft, zal de lift omhoog gaan.

Handmatige nood omlaag functie - BirdierM en BirdierM
Plus
ln het geval van gedeeltelijke of gehele stroomuitval of wanneer de accu
leeg raakt tijdens gebruik, zijn de Birdie en de Birdie Plus uitgerust met
een nood omlaag functie. Deze bevindt zich aan de onderkant van de
motor Het gewicht is standaard ingesteld op 75 kg. Wanneer de patient
meer of minder weegt, moet dit bijgesteld worden.

Aanpassen van de handmatige noodverlaging -
BirdierM en BirdierM Plus
Wanneer de verlagingsnelheid dient te worden aangepast vanwege het
gewícht van de patiënt moet u de schroef in de rode hendel verdraaien.
Tegen de klok in de verlagingsnelheid wordt verhoogd - met de klok
mee - de verlagingsnelheid wordt verlaagd.

NB: Het aanpassen van de handmatige noodverlaging is alleen mogelijk
wanneer de patiënt zich in een zittende positie bevindt.

Noodstop
ln geval van nood; druk op de rode
knop voor een noodstop. De nood-
stop kan ge+eset worden door de
knop te draaien.
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BirdierM Plus



6. AccessotTes

Het is uitsluitend toegestaan om originele lnvacare onderdelen te gebruiken welke verkriigbaar ziin bii de

lnvacare dealer
ln geval van reparatie gelieve contact op te nemen met uw dealer. Zii zullen de stoel retourneren aan

lnvacare.

Liftmat: Zie liftmat brochure

7. Onderhoud

Bii normaat gebruik dient de lift eenmaal per iaar te worden onderhouden.

De tift moet in een goed geventileerde, droge kamer worden opgeborgen. lndien opgeborgen in een

vochtige, koude of natte ruimte kunnen de motor en andere onderdelen roestvorming veftonen.

. De BirdierM zijn ontworpen voor een minimale onderhoudsbehoefte'

. Het wordt aanbevolen om de accu geregeld op te laden- lndien mogelijk elke nacht. Dit verlengt de

levensduur van de accu.
. Wij raden u aan de Birdiew reinigen na gebruik.
. Controleer regelmatig de beenspreiders, bediening en de motor. Als er onregelmatigheden of

beschadigingen worden aangetroffen dient u zo snel mogeliik contact op te nemen met lnvacare@.

B esch a d i g d e I ifton de rd el e n
Het is noodzakelijk om alle onderdelen die bloot staan aan spanning regelmatig te controleren op

breuken en beschadigingen.
Door frequent gebruik van de tift kan de veiligheidshaak sliitage veroorzaken onder de contactpunten

van het juk (b) en de mastpin (a). Gebruik de lift niet als de dikte van de veiligheidshaak op deze punten

minder dan 6 mm bedraagt. @ie onderhoudskaart op pagina 1 1 1)

Beschadigde onderdelen dienen onmiddelliik te worden vervangen.

Reiniging
. Om beimetting van patiënt op patiént te voorkomen dient de tillift na ieder gebruik te worden

gereinigd.
. neinighg van de tiltift dient te geschieden met een vochtige, goed uitgewrongen, doek en reguliere

d e si nf ecteerm id de I en.
. Gebruik alleen officieel goedgekeurde desinfecteermiddelen'
. Droog de tillift zorgvuldig af na elke reiniging.
. Gebruik nooit zuren, alkalische- of oplosmiddelen.

De motor, bedieningskast en andere onderdelen kunnen worden vernield door andere reiniging dan

hierboven aangegeven.

il0

Onderhoudskaart

lnvacare@ biedt cursussen aan in svb

Voor service en onderhoud neemt u h

8. Afualverwerking

Dit product is geleverd door een miha.b
Electrical and Electronic Equipmaí lyft.

Dit product kan stoffen bevatten die *\
worden afgevoerd.

Het container symbool geeft aan dat u u

Neem alstu blieft uw verantwoorddijlM
eind van het gebruiksleven.

-ËÍE
Accu I -f NLJÀ

II
Pb

Alleen door lnvacare@ ory!*1cl Ë.

Visuele inspectie van alle ondqffi
Controle van de juk en veiligÍre,ilstwit
-lasnaden en montage

Controle van de motor - onbescffigt

lnspectie van de nood stop, e/ect?scö
omlaag- en omhoogfunctie

Controle van de zwenkwielen -
bevestiging, rem eigenschappen er,- ,r
rollen.

Controle van de 
^

ïi'!'Jfl:"*it".,"r" a,
moet meten meer dan 6 mm.)



Onderhoudskaart

lnvacare@ biedt cursussen aan ln service en onderhoud van de BirdierM.

Voor service en onderhoud neemt u dan contact op met lnvacare@.

8. Afualverwerking

Dit product is geleverd door een milieubewuste fabrikant die volledig voldoet aan de richtlijnen van de
Electrical and Electronic Equipment WEEE) Directive 2002/96/CE.

Dit product kan stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu wanneer deze niet volgens de richtlijnen
worden afgevoerd.

Het container symbool geeft aan dat u wordt verzocht het product te recyclen wanneer mogeliik.

erkend reclyclingbedrijf aan het

ilt

Neem alstublieft uw verantwoordelijkheden en recycle dit product
eind van het gebruiksleven.

-x7{=Accu \ 
:i
LJ l§'/§t

I T I
Pb Hg

t;
ë''
I

Cd

Alleen door lnvacare@ opgeleid personeel mag onderhoud en service verlenen op de BirdierM

Serienummer (Bevindt zich op de voet van de lift): _
Datum:
lnitialen:

Visuele inspectie van alle onderdelen

Controle van de juk en veiligheidshaak
-lasnaden en montaqe

Controle van de À

i3'!nJfl:i:i1r;,,.,.,,, &
moet meten meer dan 6 mm.)

Controle van de motor - onbeschadigd

Controle van voedingskabel en stekkers
- onbeschadigd

lnspectie van de nood stop, electrische
omlaag- en omhoogfunctie
(alleen bii BirdieÍM Plus)

Controle van de zwenkwielen -
bevestiging, rem eigenschappen en vrij
rollen.



9. Probleem oPlossing

Alleen door lnvacare opgeleid personeel mag onderhoud en service verlenen aan de BirdierM

Neem contact op met uw dealer ats dit uw probleem niet heeft opgelost'

lt2

Omschriiving Moaeliike ooaaak ODlossins

Mast lijl<t los M astsc h roev en zitte n I os Steek de pin in de mast en draai
deze aan

Zwenkwielen maken lawaai Stof /vuil in de wielen Reiniq de wielen

S c h arn i e rv erbi n d i ng tussen
heíboom en mast maakt lawaai

Niet genoeg smenng Smeer de verbinding

De motor werkt niel Handbediening of de motor is
niet aanoesloten

De stekkers ziin niet goed
aangesloten

Accu leeg Laad of vervang de accu

De rode noodstop kno? is
ingedrukt

Draai met de knop met de klok
mee

Motor maakt geluid maar geen
beweoino in de zuiqerstang

Motor is beschadigd Vervang de motor

De zuigerstang beweegt alleen

omlaag niet omhoog
Motor is beschadigd Vervang de motor

Het bedieningspaneel PiePt
tijdens het tillen en de hefboom
motor stopt (BirdierM en BirdieÍM
Compact).
De hefboom motor stoqt
(BirdierM Plus).

Het maximum hefgewicht is

overschreden.

Verminder het hefgewicht (en de
titlift zal normaal functioneren)

1 O. Téchnische specifaatb

1ï_tfili iifitiirll
lliriol li ï=i
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ttti,
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7O. Tech n ische specifacatie
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Algemene specificaties Manual en electric
BirdierM

BirdierM Plus Manual
BirdieÍM Compact

Wiel díameter O75hn A 1AO mm A1OOfrm+O125mh @75mm A lOO hn

Milimale heícapaciteit 170 ks 170 kq 154 ka

Laagste positie (Minimum hooqtre l*
van de CSP*)3.

65,5 cm 67 cm 67 cm 73 cm 74,5 cm

Hefbereík
(hoagte bereik)

46,5 - 168,5
cm

47,5 - 170
CM

47,5 - 170
cm

51 ,5 - 158,5
cm

53 - 160
cm

Maximale hoogte k.
van csP"

189 cm 194,5 cm 190.5 cm 184 cm 181.5 cm

Pool lenqte 115 cm 1 16,5 cm l0O cm

Minimale interne brcedte f 58 cm 58 cm 46 cm

Totale breedte gesloten 65,5 cm 68 cm 68 cm 53 cm 55 cm

lntern,e breedte in muimale q
sGno

91 cm 91 cm 78 cm

Totale breedte qeoaende 104 cm 104 cm Bg cm

Tatale breedte p
wiel oo wiel

108,5 cm 108,5 cm 93 cm

Draairadius 140 cm 140 cm 107 cm

Gewícht mast, incl. batterij,
exclusief juk

21 ks 21,5 ks í 7,5 kg

Totaal gewicht incl. Juk 42 ks 44 kA 36 kq

Gewícht beengedeelte' 19 kg 21 kg 16,5 ks

Hoogte tot top wíel 10 cm 11,5cm 11,5 cm lu cm 11,5 cm

Minimale hooete 2cm 3,5 cm 3,5 cm 2cm 3,5 cm

Mín. ruimte tot motor in hoagste
positie

34 cm 34 cm 30 cm

Maximum bereik bii a
60 cm

66,5 cm 66,5 cm 54,5 cm

Milimum bereik b
vanaf voet

66,5 cm 66,5 cm 54.5 cm

Bereík met benen ges7reid to C
70 cm

24 cm 24 cm 41 .5 cm

Tilbereik m 123,5 cm 123,5 cm 107 cm

Voltaqe output 24 V: max. 250 VA

Voltage voeding 100 -240 v :50/60 Hz

Mu. lnput Mu.200 mA Mu.400 mA Max.2a0 mA

Gebruikstemperatuur. 5" to 40'C

Luchtvachtigheid 20o/o to 90a/a @ 30'C - geen condensatíe

GeluidsnÍveau 45-50 dB(A)

Atmosferische druk 700 to 1 060 hPa

Beschermingsklasse
bedieninoskast

tPx4

Beschermingsklasse
handbediening

IPX4

B esc he rm i n a sk I asse m oto r ]PX4

i so/atleklasse ll - type B

Werkvermogen 40 votledige tiftbewegingen zonder te laden met een batt' capaciteit van

504/o

Gebruikfrequentie 10o/o. mil. 2 min./18 min

Batterie capaciteit 2,9 Ah 2,9 Ah + dis?laY 2,9 Ah

Manuele noodverlaging Ja Ja Nee

El e kt ri sche n o odv erl agi n g /
noodlift

Ja/Nee Ja/Ja Ja/Nee

Alle maten zijn inclusief een 45 cr 2 :--::
lnvacare@ behoudt zich het rech: , ..' ., :
..CSPj Central Suspensian Potn!
1: Hoogste positie. 2: Maximaa, a:-: . :::

11. Symbolen

De patiént is niet gescheiden van c. -.'. - :

Gelijkstroom:

Wisselstroom:

Dubbel gei§oleerd:

X kg maximum lading (SWL) = (Patiëni - -:'
X = 150 kg (BirdierM Compact)
X = 170 kg (BirdierM en BirdieÍM Plus)

Het dient gerecycled te worden

Zie handleiding:

I



il5

t le -,aten zijn inclusief een 45 cm 2 punts juk, behalve de maten die met een * zijn aangegeven.
nra:à.é? behoudt zich het recht voor wijzigen door te voeren zonder voorafgaande.*lSP: Central Suspension Point.- r"rgsÍe poslfle, 2: Maximaal bereik positie, 3: Laagste positie

l'1. Symbolen

:E caríént is niet gescheiden van de grond en chassis:

htil:<stroom:

ilr.:ssdstroorn.'

1)wt geiioleerd:

t rg maximum lading (SWL) = (Patiént + liftmat + juk).
t = '50 kg (Birdierv Compact)
t = 170 kg (Birdiew en Birdiew Plus)

1r: dient gerecycled te worden:

te \andleiding:

fr
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