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Inhoud
Handleiding / Stalift: BLUE WAYUP met 

mechanisch openende benen

Als u vragen heeft over dit product dan kunt u contact 
opnemen met Van der Mark Zorghulpmiddelen:

Edisonstraat 7
3281 NC, Numansdorp

T: 0186-573585



Handleiding - Stalift: BLUE WAYUP met mechanisch openende benen Vervaardigd door 
NAUSICAA Médical S.A.S. / Goedgekeurd door Ghizlane Labrosse (Biomedische Ingenieur)

Beoogde Doel

Leveringsomvang
De stalift werd al gecontroleerd in de fabriek om ervoor te zorgen dat het geen gebreken heeft en dat 
er niets ontbreekt. Toch raden we aan het product meteen na ontvangst te controleren op schade die 
tijdens het transport kan zijn opgetreden.
Gebruik de pakbon om te controleren of alle onderdelen aanwezig zijn en de levering dus compleet is.

Doos Inhoud Onderd
BLUE WAYUP met mechanisch openende benen 1

Accupack (afneembaar) 1
Handbediening 1
Handleiding 1

BLUE WAYUP
met mechanisch 
openende benen

De stalift BLUE WAYUP met mechanisch openende benen is een actieve Klasse I medisch product volgens de 
EU-Richtlijn 93/42/EG, Bijlage IX. Het kan overal worden gebruikt in de gehele zorgsector en is bedoeld voor 
gebruik door zorgverleners die goed werden opgeleid in de werking ervan.
Het is bedoeld voor kortstondig gebruik zonder contact met verwonde huid en moet worden gebruikt met een 
geschikte hijsband.
De stalift BLUE WAYUP met mechanisch openende benen is geschikt voor een patiënt van maximum 150 kg.
Het verplaatsen van de stalift BLUE WAYUP met mechanisch openende benen is enkel geschikt voor korte 
afstanden binnen de woning / het werkterrein van de patiënt en op de gelijkvloers. Het gebruik is alleen toe-
gestaan op een plat oppervlak. De klimaatomstandigheden moeten een omgevingstemperatuur hebben van 
0 tot 40 °C, een vochtigheidsgraad van
20% tot 80%, een luchtdruk van 700 hPa tot 1060 hPa en in normaal samengestelde atmosferische lucht. Het 
kan worden gebruikt in vochtige ruimtes. Zoals het toilet en de badkamer. Gebruik dit hijstoestel niet onder 
een douche.
De stalift BLUE WAYUP met mechanisch openende benen is niet beschermd tegen explosies en is niet toeges-
taan in explosiegevaarlijke gebieden.
Ziektebeelden zoals osteogenesis imperfecta, osteoporose of letsels aan de wervelkolom, alsook mentale 
desoriëntatie of epileptische aanvallen kunnen contra-indicaties zijn.
De stalift BLUE WAYUP met mechanisch openende benen mag alleen worden gebruikt na zorgvuldige afwe-
ging van de individuele patiënt door de arts en het verplegend personeel.

Standaard stalift
In de standaard hijsversie wordt de BLUE WAYUP met mechanisch openende benen uitsluitend gebruikt voor 
het tillen en verplaatsen van een patiënt in een geschikt draagsysteem. Dit wordt meestal uitgevoerd in een 
zittende houding.

Actieve stalift
In de actieve stalift versie wordt de BLUE WAYUP met mechanisch openende benen uitsluitend gebruikt om 
een patiënt te helpen vanuit een zittende houding naar een staande houding en hem vervolgens te verplaat-
sen in een geschikt draagsysteem. Het dient als middel om te helpen bij de natuurlijke beweging van opstaan 
en gaan zitten en kan worden verplaatst met de patiënt in een staande houding zodat ze bijvoorbeeld nog wel 
zelfstandig naar het toilet kunnen gaan. Bovendien wordt de resterende mobiliteit van de patiënt gestimuleerd 
door zijn/haar actieve medewerking, doordat de bloedcirculatie en het spierstelsel versterkt worden.
Het gebruik van de actieve stalift vereist een actieve medewerking van de patiënt. De mogelijkheid om stevig 
vast te houden aan de hefarm is erg belangrijk. Ontbrekende ledematen of functionele beperkingen van het 
bewegingsapparaat (bijvoorbeeld paraplegie) kunnen het gebruik van een actief draagsysteem beperken of 
uitsluiten. Dit moet worden beslist door de exploitant op een case-by-case basis.
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Stap 1:
- Haal de mast uit de doos (de mast bestaat 
uit een actuator 8000 N + een hefarm + een 
stuur)
- Haal de scheensteun uit de doos en pak 
het uit
- Haal de basis uit de doos (de onderkant is 
voorzien van een antislip)

Stap 2:
- Steek de mast in de basis
- Schroef een M8 bout in elk gat van de basis
- Zet het deksel op de moeren
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Instructies voor Assemblage

VOORDAT U DE STALIFT GEBRUIKT, IS HET NODIG TE CONTROLEREN:

• Of de wielen normaal draaien en rollen.
• Of de achterwielen goed functioneren.
• Of er geen slijtage of vervorming op de haken is.

WAARSCHUWING:
• NIET TE VAST AANSPANNEN OM DE INSERTS TE BEHOUDEN.
• ASSEMBLAGE WORDT GEDAAN MET DE REMMEN GEBLOKKEERD.

Handleiding - Stalift: BLUE WAYUP met mechanisch openende benen Vervaardigd door 
NAUSICAA Médical S.A.S. / Goedgekeurd door Ghizlane Labrosse (Biomedische Ingenieur)2



3
Stap 3:
- Zet de scheensteun juist
- Schroef het M8 handwiel aan de zijkant 
Je stalift is klaar voor gebruik.

Instructies voor Assemblage

Handleiding - Stalift: BLUE WAYUP met mechanisch openende benen Vervaardigd door 
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• De staliften zijn nuttig en doeltreffend wanneer een patiënt een zekere afhankelijkheid 
heeft en een verzorger nodig heeft voor de basisverzorging.

• Ze zijn ontworpen voor patiënten met beperkte mobiliteit maar die nog tijdelijk kunnen 
steunen op minstens één been (een minimale spierspanning van de patiënt is vereist), en 
die behoefte hebben aan mechanische hulp om naar een staande houding te gaan en 
om te worden verplaatst.

• De staliften dragen bij tot de stimulatie van de patiënt en zijn mobiliteit; stimuleren het 
cardiale systeem; helpen bestrijden tegen osteoporose en alle aandoeningen die ver-
band houden met immobiliteit zoals vallen tijdens transfers; stimuleren de hersenactiviteit 
en bevorderen dus het onderhoud van continentie; verbeteren de werking van de dar-
men en de blaas.

• Om een stalift te mogen gebruiken, is een controle van de capaciteiten van de pa-
tiënt noodzakelijk.

• Wanneer een stalift wordt gebruikt, kunnen de patiënten in 2 categorieën worden 
onderverdeeld:
1. Patiënten met weinig spierkracht
2. Patiënten met matige spierkracht

• Hoe een stalift goed gebruiken (1.):
- Patiënten met weinig spierkracht zullen worden verplaatst in een «halfzittende» positie

Instructies voor Gebruik
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• Bovendien moet het stuur worden gebruikt om het toestel te duwen en/of te trekken 
met de handen op het bovenste deel of aan de zijkanten, en niet aan de onderkant 
om omhoog te duwen

• Hoe een stalift goed gebruiken (2):
- Patiënten met matige spierkracht zullen worden verplaatst in een staande positie

• De scheenbenen van de patiënt moeten altijd de scheensteun raken.
• In alle gevallen moet de zorgverlener goed worden opgeleid om het 
toestel veilig te leren hanteren.

Gebruik Staliften

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:
• De stalift is bedoeld om mensen te tillen, gebruik het niet voor andere doeleinden.
• Controleer of het gewicht van de patiënt niet hoger is dan het maximumgewicht dat 
kan worden getild door de stalift.
• Forceer de knoppen en de functies van de stalift niet. Ze zijn gemakkelijk te gebruiken 
en vereisen geen kracht.
• Bedien de stalift door op de handgrepen te drukken, nooit door de patiënt te duwen.
• De stalift moet met zorg worden behandeld wanneer een patiënt wordt getransporteerd 
en met een snelheid die past bij de situatie.
• Bedien de stalift op vlakke en gladde oppervlakken. Het is raadzaam de stalift niet te 
gebruiken op een helling van meer dan 5°. Kunt u niet anders dan bewegen op een hel-
ling, dan is best dat een tweede persoon u helpt. Gebruik geen elektrische stalift in een 
douche.
• Herlaad de batterijen niet nabij een bad of douche.
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Gebruik Staliften

Handremhendel
De handremhendels zijn één van de belangrijkste beveiligingen van een stalift. De ach-
terste wielen zijn voorzien van handremmen, die rechtstreeks op de wielen inspelen. Om 
de wielen te vergrendelen, drukt u met uw voet op de parkeerhendel tot de stop (Wiel 
Geblokkeerd). Hierdoor kan de stalift niet meer worden geduwd met deze setting. Om de 
wielen weer los te maken, drukt u de parkeerhendel omhoog (Wiel Gedeblokkeerd). 

Zorg ervoor dat u altijd beide wielen blokkeert.
Wanneer er slechts één wiel geblokkeerd is op een hellende ondergrond, dan 
zal het ontgrendelde wiel naar beneden rollen, rond het geblokkeerde wiel.

Afhankelijk van de helling van de ondergrond bestaat het gevaar dat de stalift 
zijdelings kantelt.

 
Wiel Geblokkeerd Wiel Gedeblokkeerd
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Controleer voor gebruik of de actuator en de 
handbediening correct zijn aangesloten op de 
regeleenheid (pagina 22)
Controleer de staat van de schakelkast en de batterij

Controleer of de actuator goed beveiligd is

Controleer of de batterij opgeladen is

Gebruik Staliften

1

1
2

2
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Gegevens Motorisering
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Omlaag

Omlaag

Omhoog

Lcd-scherm

Noodstopknop
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Handleiding
Kies de juiste maat van hijsband om de patiënt een optimaal comfort en een optimale 
veiligheid te bieden.

Een beoordeling van de capaciteit van de patiënt is noodzakelijk vóór de stalift wordt 
gebruikt en meer bepaald om ervoor te zorgen dat de patiënt gewicht kan dragen op 
minstens één been en dat de patiënt voldoende spierkracht heeft in de onderste en bo-
venste ledematen.

Afhankelijk van de situatie moet er ook worden rekening gehouden met aanvullende pa-
rameters, zoals de fysieke handicap, pathologie en lichaamsbouw van de patiënt.

Onze R&D-afdeling heeft een maat- en kleurencode bedacht om snel de maat van elke 
hijsband te kunnen bepalen.

Om de juiste hijsband te kiezen, moet de zorgverlener rekening houden met de                              
tailleomvang van de patiënt.

Al onze hijsbanden bieden duurzame oplossingen voor geruststellende transfers en zijn 
compatibel met alle staliften met een tweehakensysteem.

WAARSCHUWING

BELANGRIJKE AANBEVELINGEN
OM DIT SOORT PRODUCT OPTIMAAL TE GEBRUIKEN, IS HET NODIG:
- OM DE JUISTE MAAT VOOR DE PATIËNT TE KIEZEN
- OM HET APPARAAT ZO GOED MOGELIJK AAN TE PASSEN AAN DE PATIËNT
DEZE PRODUCTEN MOGEN NIET RECHTSTREEKS IN CONTACT KOMEN MET GEWONDE HUID.

Lees de gebruiksaanwijzing voor het gebruik van het draagsysteem. De rugsteunen moe-
ten aan dezelfde kleur worden gehangen.
Verander nooit de bevestigingsinstellingen van de lussen op de haken van de stalift wan-
neer iemand in het draagsysteem zit.
Zorg ervoor dat vóór een persoon wordt getild met de stalift, het draagsysteem veilig vastzit 
in de haken.

Maat Kleurcode Borststuk
S Geel 70 / 90 cm
M Rood 90 / 115 cm
L Groen 115 / 140 cm
XL Donkerblauw 140 / 165 cm
TU (één maat) Zwart
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Gebruik Draagsystemen
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Plaats de onderkant van de rugsteun in de lendenstreek zodat de lussen van het bevesti-
gingssysteem aan weerszijden van de patiënt zitten.
Plaats de bevestigingen van de rugsteun onder de armen van de patiënt.
Sluit het borststuk.
Haak de twee sluitingen van de rugsteun vast aan de haken van de stalift.

INSTELLINGEN
Het bevestigingssysteem met meerdere hangers maakt het mogelijk om de positie van de 
patiënt aan te passen.

Bedien de actuator tot 
halverwege.

Bedien de 
actuator tot 
hij stopt.

Transfer in zittende positie voor ALLE PATIËNTEN

Stuur in de laagste positie: 
Plaats de gele lussen op de 
centrale haken van het stuur.

Stuur in de laagste positie:
Plaats de groene lussen op 
de centrale haken van het stuur.

Plaats de strap “onder 
dijen“ en sluit het maar 
trek het niet te vast aan.

Opstaan voor PATIËNT MET SPIERSPANNING AAN DE BORST
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Etikettering op de schakelkast

Hergebruik

De stalift is geschikt voor herhaaldelijk gebruik.
De stalift moet worden gereinigd, gedesinfecteerd en onderhouden volgens het 
Preventief Onderhoud en Beveiligingsmaatregelen (pagina 14-15) ten laatste vlak 
voor hergebruik.

Etikettering

11
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Etikettering
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3

4

150 kg

v02.12/2015

• LAAD DE BATTERIJ REGELMATIG TOT ZIJN MAXIMUM OP.
• WANNEER U DE BATTERIJ TELKENS MAAR VOOR KORT OPLAADT, 
VERKORT DAT DE LEVENSDUUR.
• DE BATTERIJ MAG NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN TE HOGE OF 
TE LAGE TEMPERATUREN.
• DE STATUS VAN DE BATTERIJEN IS AFHANKELIJK VAN HET ONDE-
RHOUD EN VALT DAAROM NIET ONDER GARANTIE.
• HET IS BELANGRIJK OM DE OPLADER TE CONTROLEREN WANNEER 
DE BATTERIJ NIET LANGER WERKT.

BATTERIJ 
ONDERHOUD 

EEN SLECHT ONDERHOUDEN BATTERIJ VERSLECHTERT

NAUSICAA Médical - 12 Allée du PIOT - ZA Pôle Actif - 30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX - FRANCE 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
VOOR ELK GEBRUIK

• Controleer de aanwezigheid van en de voorwaarden voor de vei-
ligheidsvoorzieningen: alle assen en hun beperkte bevestigingen (pen-
nen, clips en moeren) en de dikte van de schroeven (zie handleiding).

GEBRUIK HET TOESTEL NIET IN GEVAL VAN EEN GEBREK OF EEN ALGEMENE SLECHTE TOESTAND

• Controleer de perfecte staat van het draagsysteem met 
rekverband (EASYLEV, NAUSILEV).

GEBRUIK HET TOESTEL NIET IN GEVAL VAN EEN GEBREK OF EEN ALGEMENE ECHTE TOESTAND

• Controleer de perfecte staat van de hijsband.



Etikettering
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4
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Preventief Onderhoud & Veiligheidscontrole
Stalift: BLUE WAYUP met mechanisch openende benen 
Serienummer:

1 Aansluiting bovenkant van de actuator (geschroefd)

2 Aansluiting voet van de actuator (geschroefd)

3 Aansluiting bovenkant van de mast (geschroefd)

4 Vergrendeling voet van de mast

5 Vastmaken van de wielen (geschroefd)

6  Glijden van de kniesteun (verstelbare knop)

7  Staat en grip van het antislipmateriaal

8  Algemene staat van het toestel (lasnaden, verbindin-
gen, oxidatie)

GOED FOUT DATUM VERVANGING

Controle van de beveiligingspunten (frequentie: om de drie maanden aanbevolen, afhankelijk 
van het gebruik) Dit is een controle op basis van het zicht: elk spoor van slijtage moet leiden tot een 

Controle elektrische functies (frequentie: minstens één keer per jaar afhankelijk van het gebruik). 
Deze controle moet worden uitgevoerd wanneer de lift geladen is.

A Bediening van de actuator

B Bediening van het noodsysteem

C Status batterijen (lading)

D Status handbediening

Inspectie uitgevoerd 
op:

Inspectie uitgevoerd door: Datum van de volgende 
inspectie:

GOED FOUT DATUM VERVANGING
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1 Aansluiting bovenkant van de actuator (geschroefd)

2 Aansluiting voet van de actuator (geschroefd)

3 Aansluiting bovenkant van de mast (geschroefd)

4 Vergrendeling voet van de mast

5 Vastmaken van de wielen (geschroefd)

6 Glijden van de kniesteun (verstelbare knop)

7 Staat en grip van het antislipmateriaal

8 ALGEMENE STAAT VAN HET TOESTEL (LASNADEN, VERBINDINGEN, OXIDATIE)

2

1

3

6

7

5 5

4

Controle van de beveiligingspunten (frequentie: om de drie maanden aanbevolen, afhankelijk van het 
gebruik) Dit is een controle op basis van het zicht: elk spoor van slijtage moet leiden tot een vervanging.

Periodiek Smeren

Preventief Onderhoud & Veiligheidscontrole

WAARSCHUWING:
NIET GEBRUIKEN ZONDER

SCHEENBEENSTEUN
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Richtlijnen voor Algemene Veiligheid
1. Gebruik de stalift alleen voor het beoogde doel, in overeenstemming met de wetgeving voor 
medische hulpmiddelen, de regels voor arbeidsbescherming en ongevallenpreventie, evenals de 
algemeen erkende regels van de techniek.

2. Merk op dat de stalift een medisch apparaat is, dus de gebruiker is vereist om te voldoen aan de 
richtlijn inzake het gebruik van medische hulpmiddelen.

3. De vereisten voor de elektrische installatie van de ruimte of het gebied waar de stalift wordt 
gebruikt, moet voldoen aan de huidige staat van de techniek.

4. De stalift mag enkel worden gebruikt wanneer men is opgeleid voor het hanteren ervan.

5. Lees vóór het gebruik van het apparaat de volledige handleiding om schade als gevolg van 
ondeskundig gebruik of blootstelling aan risico’s te vermijden. De handleiding bevat belangrijke 
informatie en opmerkingen nodig om de stalift te gebruiken.

6. Gebruik de stalift in overeenstemming met deze handleiding alleen. Bewaar de handleiding voor 
toekomstig gebruik in geval van vragen. Houd deze handleiding samen met de stalift in geval van 
verandering van eigenaar.

7. Vóór elk gebruik moet worden nagegaan of de stalift en de accessoires naar behoren werken en 
in perfecte staat zijn.

8. Alvorens de stalift met andere medische en niet-medische hulpmiddelen te gebruiken, controleer 
of de combinatie van deze producten is toegestaan en samen op een veilige manier kan worden 
gebruikt.

9. Montage, inbedrijfstelling, onderhoud en reparatie van de stalift mag alleen worden toevertrouwd 
aan specialisten.

10. Het is aan de gebruiker of operator om ervoor te zorgen (aan de hand van passende maatrege-
len en instructies) dat mechanische belasting van het oplaadsnoer (door buiging, spanning, afschui-
ving, verplettering) wordt vermeden tijdens het laden of reinigen van het toestel. Dit geldt ook voor 
de elektrische kabels van andere toestellen gebruikt met de stalift.

11. Respecteer de duur voor de activatie en het maximale draagvermogen. Deze waarden mogen 
niet overschreden worden, omdat anders de veilige werking van de stalift niet langer kan worden 
gegarandeerd.

12. Stel de stalift niet bloot aan direct zonlicht of hitte.

13. Zorg dat er geen vocht in de elektrische installatie binnendringt.

14. Vermijd mechanische belasting van elektrische snoeren. Trekken aan de koorden, of ze buigen of 
pletten kan ze beschadigen.

15. Laad de batterijen op in een goed geventileerde ruimte.

16. Elektromagnetische storingen kunnen niet worden uitgesloten van de stalift en andere apparaten. 
Als er een risico is op een dergelijke storing, dan moet de storingsbron worden verwijderd en mag de 
stalift niet langer worden gebruikt

17. Verstoringen door het gebruik van draagbare communicatieapparaten kunnen niet volledig 
worden uitgesloten. Daarom is een veiligheidsafstand van minstens 3 meter nodig om een veilige 
werking van de stalift te garanderen.

18. Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van de stalift komen.

19. De stalift mag niet worden gebruikt van zodra er abnormale geluiden, beschadigingen of andere 
storingen optreden. Verbind in dit geval de oplader niet aan de stalift en neem contact met ons op.

20. Indien beschadigd of defect mag de stalift niet worden gebruikt en mag het niet worden aanges-
loten op de gelijkstroom. Informeer bij de dealer naar de oplossing voor het gebrek of de storing.
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Afmetingen (in mm)
1 Hoogste positie /
2 Maximale Reach Position /
3 Minimale Reach Position /
a Maximaal Bereik bij 600 mm 353
b Maximaal Bereik bij de basis 327
c Maximale hoogte van het SCP 1300
d Minimale hoogte van het SCP 860
e Heflengte 440
f Maximale Interne Breedte 920
g Interne Breedte bij het Maximale 750
h Minimale Interne Breedte 392
i Minimale Afstand vanaf de 60
j Hoogte Basis 110
k Minimale Afstand Tussen de Muur en 

het SCP op de Maximale 880

l Minimale Afstand Tussen de Muur en 
het SCP op de Maximale 360

m Maximale Diameter 1140
** SCP : Suspension central point

• Frame gemaakt van staal
• Lasersnijden en plooien van plaatwerk, buizen en profielen
• Epoxy gebakken verf
• Wielen met kogellagers
• Totale gewicht: 33 kg
• Gewicht van het zwaarste deel - BASIS: 6 kg
• Draagvermogen: 150 kg
• Levensduur: 8 jaar (uitgezonderd elektronische onderdelen)
* SCP: Suspensie centraal punt

Technische & Dimensionele Kenmerken
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Reserveonderdelen
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BLUE	WAYUP	MET	MECHANISCH	OPENENDE	BENEN	
FRAME	 	BW-BRS	 HEFARM	VOOR	BLUE	WAYUP	
BW-MT	 MAST	VOOR	BLUE	WAYUP	
BW-CTB	 SCHEENBLOK	KORTE	STEUN	(zonder	schuim)	
BW-EP-PGRCN	 LINKERVOET	VOOR	BLUE	WAYUP	OBL	EN	BLUE	FLYER	COMPACT	
BW-EP-PDRCN	 RECHTERVOET	VOOR	BLUE	WAYUP	EN	BLUE	FLYER	COMPACT	
BW-EP	 SET	SPREIDSYSTEEM	VOOR	BLUE	WAYUP	(zonder	pedaal)	
BW-EP-PD	 VOETPEDAAL	BLUE	WAYUP	OBL	
BW-EP-EMB	 BASIS	VOOR	BLUE	WAYUP	OBL	
BW-EP-PLA	 AFNEEMBAAR	PLATFORM	VOOR	BLUE	WAYUP	OBL	
WP-PGN	 HEFARM	HANDGREPEN	(set	van	2)	
WP-MASR	 STEUN	MET	SCHUIM	VOOR	KNIEËN	VOOR	STALIFT	
WP-ADAD2	 ANTISLIP	(2	batches	van	2	stuks,	2	rechter	en	2	linker)	
BW-EP-RJFRD75	 DUBBELE	WIELEN	MET	REMMEN	DIAMETER	75	mm	
BW-EP-RJD75	 DUBBELE	WIELEN	DIAMETER	75	mm	
BW-VPB	 STICKERVERF	BLAUWE	DUIF	
BW-BPBP	 SPUITVERF	BLAUWE	DUIF	
WP-AG-SLK	 WADENBAND	-	UNIVERSELE	BEENSTRAP	
MOTORISERING	 	VSTLCM	 AFSTANDSBEDIENING	MET	2	FUNCTIES	
VS-CRTL	 HAAK	VOOR	AFSTANDSBEDIENING	
VS-AMTL	 MAGNEET	VOOR	AFSTANDSBEDIENING	
VSTLCM-FA	 AFSTANDSBEDIENING	MET	2	FUNCTIES	VOORZIJDE	MET	KLEEFSTOF	
VS-BCAM-SMP	 AFNEEMBARE	ACCUPACK	(met	2	interne	batterijen	5A/12V)	ZONDER	LAADDISPLAY	EN	UITBALANCERING	
F3-BT2IN	 SET	VAN	2	INTERNE	BATTERIJEN	5A/12V	
BAT-LI	 INTERNE	LITHIUMBATTERIJ	5A	/	24V	
VS-BCAM-SMP-LI	 PACK	LITHIUMBATTERIJ	ZONDER	DISPLAY		
VS-BCAM-CAR	 ACCUPACK	COMPLETE	BEHUIZING	
VS-BCAM-KCRT	 SET	2	ELEKTRONISCHE	BORDEN	(display	en	uitbalancering)	VOOR	ACCUPACK	VS-BCAM	
VS-BCAM-KCFC	 AANSLUITINGSSET	MET	ZEKERINGEN	VOOR	ACCUPACK	VS-BCAM	OF	VS-BCAM-SMP	
FUS-5-20-200MA	 INTERNE	VERTRAGINGSZEKERING	5X20-200MA	(set	van	5)	
FUS-5-20-1A	 INTERNE	VERTRAGINGSZEKERING	5	x	20-1A	250	v	(set	van	5)	
VS-BCAM-FAE	 ACCUPACK	VOORZIJDE	MET	KLEEFSTOF	VOOR	VS-BCAM	
VS-BCAM-CR	 ACCUPACK	HAAKSLUITING	
VSBCC	 SCHAKELKAST	2	FUNCTIES	(zonder	accupack)	
VS-BCC-CCC	 BESTURINGSKAART	MET	LAADSYSTEEM	VOOR	SCHAKELKAST	MET	2	FUNCTIES	
VS-BCC-BA	 BESTURINGSKAART	MET	DISPLAY	VOOR	SCHAKELKAST	MET	2	FUNCTIES	
VS-KCNF	 AANSLUITINGSSET	MET	ZEKERINGEN	VOOR	SCHAKELKAST	VS-BCC-CCC	EN	VS-BCC-CCC-ECP	
VS-BAUR	 COMPLETE	NOODSTOPKNOP	
VS-BCH	 SCHAKELKAST	STROOMDRAAD	INPUTPLUG	
VS-CRD	 STROOMDRAAD	
VS-ERL	 HAAK	VOOR	OPWIKKELAAR	VAN	STROOMDRAAD	(set	van	2)	
VSWP-VRN	 8000N	HEFACTUATOR	HEFSLAG	110	mm	
VS-WP-VRN-CHT	 BOVENKANT	SHAPE	VOOR	WAY	UP	ACTUATOR	
VS-VRN-8-CEMB	 8000N	HEFACTUATOR	BASIS	CHAPE	(alle	modellen)	
VS-VRN-8-CAR	 8000N	(alle	modellen)	EN3000N	(VSNLV-VRN)	HEFACTUATOREN	COMPLETE	BEHUIZING	
VS-VRN-6-8-CRD	 6000N	EN	8000N	SNOER	HEFACTUATOR	(alle	modellen)	
VS-CMB	 OPLADEN	VOOR	ACCUPACK	

	



VÓÓR GEBRUIK VAN HET TOESTEL:
• Koppel de stroomdraad los.
• Controleer of alle elektrische componenten met elkaar verbonden zijn.
• Reinig de elektrische omhulsels van de actuatoren en de handsets, indien ze zijn verontreinigd door 
lichaamsvloeistoffen, in het bijzonder urine.

DOELSTELLING:
• Repareer de stalift en voorkom de overdracht van ziektekiemen van de ene patiënt naar de 
andere.
• Verwijder eventueel organisch vuil door mechanische actie (zuivering) of chemische actie (onts-
metting).

REINIGINGSPROCEDURE:
• Reinig de oppervlakken met een vochtige doek met behulp van een geschikt reinigingsmiddel.
• Een regelmatige reiniging wordt aanbevolen.

WAARSCHUWING:
• De gebruikte reinigingsmiddelen moeten een neutrale pH hebben.
• Vermijd schurende producten en oplosmiddelen: ze kunnen het oppervlak van het toestel bescha-
digen.

DAGELIJKS ONDERHOUD:
• Aan de hand van een product aangebracht op het oppervlak in één handeling.
• Na het ontslag van de patiënt door de volgende handeling te volgen:
- Het reinigen gebeurt met een doek geïmpregneerd met een desinfecterende oplossing.
• Onderhoud door de specifieke service providers na verwijdering van de stalift van de inrichting:
- Biologische reiniging
- Stoomreiniging van diverse vlakke oppervlakken. Oppervlakken regelmatig vervangen bij het was-
sen om waterbelasting te vermijden. Stoomreiniging van ontoegankelijke gebieden. Voor buizen, 
gebruik van stoom met een microvezelzwabber. Richt de stoom niet rechtstreeks op de elektrische 
kasten.

WAARSCHUWING:
• Ontsmetting van actuatoren, elektrische kasten en afstandsbedieningen met een microvezeldoek 
doordrenkt met een ontsmettingsmiddel.

MAANDELIJKS ONDERHOUD:
• Controleer of het apparaat geen zichtbare schade vertoont.
• Controleer of er geen onderdeel ontbreekt.
• Controleer de goede werking van de wielen en dat niets hun duwkracht verhindert.
• Controleer de goede werking van de commando’s, de verbindingen van de afstandsbediening en 
de actuator op de batterij.
• Reinig de contactdozen en de commandotoetsen met een droge doek, indien nodig met een 
vochtige doek.
• Controleer de goede staat van de elektrische kabels.

Reinig de stalift, en voornamelijk het elektrische systeem, nooit met een hogedrukreiniger, waterslang 
of iets dergelijks, omdat dat de oppervlakken en afdichtingen kan aantasten en er water in kan 
komen.

Reiniging & Onderhoud
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Toestel 
klasse II

• Afneembare accupack
• Digitale weergave van de autonomie
• Noodstop
• Elektrisch beveiligd neerlaatsysteem
• Oplader (optioneel)
• Afstandsbediening 2 functies beschermingsklasse IPX4
• Conform de norm EN 60601-1 en EN 60601-2-38
• DC motor laagspanning 24V
• 24V / 120VA vermogen
• Maximale kracht: 8000 N
• Hefslag: 11 cm
• Elektronische beveiliging bij overbelasting
• Beschermingsklasse: II
• Beschermingstype: IPX 4
• Stop eindschakelaars
• Doos in ABS
• Handbediening met spiraalkabel, laagspanning 24V
• Bescherming tegen overbelasting door middel van thermoschakelaar
• Geluidssterkte: minder dan 55 DB op een afstand van 1 meter.
• Elektromagnetische compatibiliteit: conform EN 6061-1-2

Motorisering Technische Eigenschappen

Diagram voor Opladen Batterij:
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Cyclusteller:
We hebben een tijdsteller van 600.000 seconden. Als we bedenken dat de actuator volledige slagen 
maakt met een gemiddelde snelheid van 9 mm/s, dan komt dat neer op ongeveer 10.000 volledige cycli.
Om het aantal reeds uitgevoerde cycli te controleren, moet u de 2 toetsen op de afstandsbediening 
gebruiken:
-Druk de 2 toetsen tegelijk in.
Het aantal uitgevoerde cycli wordt aangegeven door de cijfers, de indicatie blijft gedurende ongeveer 
3 seconden op het scherm staan.
-Als er geen cijfer wordt getoond, dan is het aantal uitgevoerde cycli minder dan 150.000 sec.
-Als één cijfer wordt getoond, dan werd de contactbus gebruikt gedurende 150.000 seconden of 25% 
van de maximale tijd.
-Als er twee cijfers verschijnen, dan werd de actuator gebruikt gedurende 300.000 seconden of 50% van 
de maximale tijd.
-Als er drie cijfers verschijnen, dan werd de actuator gebruikt gedurende 450.000 seconden of 75% van 
de maximale tijd.
-Als er 4 cijfers verschijnen, dan werd de actuator gebruikt gedurende 600.000 seconden of 100% van zijn 
tijd en dan werkt de maximale doos niet langer.
Deze teller werkt met tijd en niet met cycli omdat de gebruikelijke cyclustellers beginnen te tellen wan-
neer u op de toets van de afstandsbediening drukt. Het probleem met dit soort teller is dat als u 5 keer 
drukt tijdens één cyclus, het 5 cycli zal tellen. De tijdsteller werkt nauwkeuriger en na 10.000 volledige cycli 
nodig moet de actuator worden gecontroleerd door de fabrikant.
- Na 10.000 volledige cycli verschijnt er een sleutel op het scherm en moet de actuator worden 
gecontroleerd.

Motorisering Technische Eigenschappen

Overbelasting beveiligingssysteem:
• Als u probeert om een persoon te tillen met een gewicht boven de maximumgrens van het toestel, 
dan zal er een aambeeld verschijnen met «kg» op om u te vragen om onmiddellijk het toestel lichter 
te maken omdat het een niet-conform gebruik wordt.

Bewaarsysteem van de actuator:
• Een geïntegreerd systeem voor het handhaven van de actuator zit in de schakelkast ingewerkt. 
Het komt overeen met een verhouding tussen de bedrijfstijd en de rusttijd van de actuator.
• Voor 10% van de gebruikstijd heeft het toestel 90% van de slaaptijd nodig.
• Voor 6 minuten van continu gebruik, moet u 54 minuten wachten voor u het toestel opnieuw kunt 
gebruiken.
Indien deze periode niet wordt gerespecteerd, dan zal het toestel niet werken en zal er een 
contactbus op het scherm verschijnen. Wanneer deze cyclus wordt overschreden, bestaat het 
gevaar van oververhitting van de apparatuur en kan het een storing veroorzaken.

Soft stop en soft start Programmering Actuator: 1
Druk op de Noodstopknop
Druk op toets 1 en zet de noodstopknop uit De groene led op 
de schakelkast knippert:
-3 tijden, soft stop en soft start mogelijk
-2 tijden, soft stop en soft start niet mogelijk
Laat toets 1 op de handbediening los wanneer de groene led gestopt is.
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Probleem Oorsprong Oplossingen

Het product, zonder patiënt, gaat 
niet naar omlaag.

Onze producten hebben enig 
gewicht nodig om naar omlaag 

te gaan.

Duw de hefarm omlaag terwijl 
u de knop voor omlaag op de 

afstandsbediening indrukt.

Bewegende delen zijn te hard, 
het product is moeilijk te hanteren.

Bewegende delen moeten 
gesmeerd worden. Smeer de bewegende delen.

De actuator werkt niet maar de 
gebruiker kan een «klik» horen in 

de schakelkast wanneer de knop 
van de afstandsbediening wordt 

ingedrukt.

1. De batterijen zijn niet opgeladen.
2. De contactbus voor de actuator is 
niet aangesloten. 3. De contactbus 

voor de actuator is beschadigd.
4. Er is schade aan de actuator of de 

schakelkast.

1. Laad het apparaat.
2. Steek de contactbus van de 

actuator in.
3. De actuator moet worden 

hersteld. 4. Het gehele elektrische 
systeem moet

worden gecontroleerd.

De actuator werkt niet en de 
gebruiker hoort geen «klik» in de 
schakelkast wanneer de knop 

van de afstandsbediening wordt 
ingedrukt.

1. De noodknop is geactiveerd. 
2. Er is geen contact tussen de 

batterij en de schakelkast.
3. De batterijen zijn niet opgela-

den.
4. De contactbus van de afs-
tandsbediening steekt niet in.
5. De contactbus van de afs-

tandsbediening is beschadigd.
6. Er is schade aan de afstands-

bediening of de schakelkast.

1. Draai aan de knop om het 
toestel te ontgrendelen.

2. Verwijder de batterij en plaats 
ze terug.

3. Controleer het oplaadsnoer. 4. 
Steek de afstandsbediening in.

5. Vervang de afstandsbediening.
6. Het gehele elektrische systeem 

moet worden gecontroleerd.

De actuator stopt tijdens het tillen.

1 . De batterijen zijn niet opgeladen 
(geluidssysteem + “low battery“ 

geschreven op het scherm).
2 . Het product is te lang gebruikt 

geweest.
3 . Het opgetilde gewicht is te zwaar.

1. Controleer het oplaadsnoer en 
laad dan de batterij.

2. Laat het toestel even rusten (als 
beschermingen van de levens-

duur van de actuator).

De actuator werkt helemaal niet 1. De schakelkast is stuk. 
2. De afstandsbediening is stuk.

1. De schakelkast moet worden 
vervangen.

2. De afstandsbediening moet worden 
vervangen.

Gids voor probleemoplossing
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• Artikel 1: NAUSICAA Médical S.A.S.  waarborgt dit product tegen defecten in de productie en 
assemblage van mechanische en elektronische componenten. Deze garantie is voor appara-
ten gebruikt in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van NAUSICAA Médical S.A.S.
De garantie dekt alle mechanische en elektrische onderdelen, met uitzondering van de batterij 
en brekage.
Deze garantie wiens gebruiksvoorwaarden hieronder worden gedefinieerd, is geldig gedurende 
60 maanden vanaf de datum van het eerste vertrek uit NAUSICAA Médical S.A.S.

• Artikel 2: De garantie geeft recht op vrije arbeid en de gratis vervanging van defecte onder-
delen.

• Artikel 3: De oorspronkelijke uitgaande verzendkosten van het apparaat en alle daaraan 
verbonden kosten zijn voor rekening van de distributeur. De goederen reizen altijd op risico en 
de verantwoordelijkheid van de distributeur.
Onder garantie: retourkosten na de tussenkomst zal worden gedragen door NAUSICAA 
Médical S.A.S.
Buiten de garantie: retourkosten zijn voor rekening van de distributeur of hij nu de schatting van 
de herstelling aanvaardt of niet.

• Artikel 4: De garantie geldt niet indien de beweringen samenhangend zijn voor:
- ongeval, misbruik of verwaarlozing van het apparaat door de eindklant.
- verzending uitgevoerd zonder adequate bescherming.
- wijziging of transformatie niet gevalideerd door NAUSICAA Médical S.A.S.
- de invloed van externe elementen (natuurramp, brand, schokken, vocht, overstroming, blik-
sem...).
- installatie en / of gebruik op een niet-conforme manier met normen en technische veiligheid 
(voor het geval dat het toestel zou werken in een ander land dan het land van herkomst); en / 
of als de elektrische stroom niet geschikt is voor de voedingsspanning van het apparaat.
- weinig routineonderhoud.

• Artikel 5: De distributeur kan geen beroep doen op het voordeel van de garantie:
- wanneer het serienummer van het toestel is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
- wanneer het apparaat onder garantie is gewijzigd zonder de goedkeuring van NAUSICAA 
Médical S.A.S.

• Artikel 6: Tijdens de reparatie van defecte apparatuur worden er geen leningen gedaan.

• Artikel 7: Alle garantieclaims moeten worden uitgeoefend door de distributeur.

• Artikel 8: Het verzenden van onderdelen die onder garantie vallen, zal worden gedaan na 
overleg met de verdeler klantenservice.

• Artikel 9: Defecte onderdelen veranderd onder of buiten de garantie worden gewaarborgd 
gedurende 6 maanden vanaf de datum van de reparatie of het verzenden van de onderde-
len.

• Artikel 10: Geen enkele distributeur kan eenzijdig de voorwaarden van deze garantie wijzigen.

Garantie
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Vervaardigd door NAUSICAA Médical S.A.S.
 12 Allée du Piot - ZA Pôle Actif  
30660 Gallargues le Montueux 

FRANCE
NAUSICAA

Medical

CONTACT
Edisonstraat 7

3281 NC, Numansdorp
T: 0186-573585

EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR NEDERLAND


