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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



Beoogde Doel

Leveringsomvang
De tillift is 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.

Box Contents Units
FLYER PLUS met mechanische pootspreiding 1

Accupack (afneembaar) 1
Handbediening 1
Handleiding 1

FLYER PLUS met mecha-
nische pootspreiding

De tillift (Flyer plus met mechanische pootspreiding) is een actieve Klasse I medisch product volgens 
de EU-Richtlijn 93/42/EEG, Bijlage IX. Het kan overal worden gebruikt in de gehele zorgsector (met 
uitzondering van explosiegevaarlijke gebieden).
Het gebruik compenseert de invaliditeit of onvermogen van de patiënt en maakt de werkomstan-
digheden gemakkelijker voor het verzorgend personeel.
Het is uitsluitend bedoeld voor de transfer en het transport van patiënten met een beperkte mobiliteit 
als gevolg van een ziekte of handicap.
Het verplaatsen van de tillift (Flyer plus met mechanische pootspreiding) is enkel geschikt voor korte 
afstanden binnen de woning / het werkterrein van de patiënt en op een verdieping. Het gebruik is 
alleen toegestaan op een plat oppervlak.
Het is bedoeld voor kortstondig gebruik zonder contact met een verwonde huid en moet worden 
gebruikt met een geschikte tilband.
De patiënt wordt opgetild in een zittende standaardpositie, maar ook een liggende positie is mogelijk 
wanneer een liggende transportklem van Nausicaa en een liggende transportband worden gebruikt. 
Zelfs een patiënt optillen vanaf de vloer is mogelijk.
De Flyer Plus met mechanisch mechanische pootspreiding is geschikt voor een patiënt van maximaal 
180 kg.
De handeling wordt uitgevoerd door een opgeleide verzorger.
De Flyer Plus met mechanische pootspreiding is geschikt voor gebruik in een kamertemperatuur van 0 
°C tot 40 °C, vochtigheid van 20% tot 80% en een luchtdruk van 700 hPa tot 1060 hPa in normaal 
samengestelde atmosferische lucht. Het kan worden gebruikt in vochtige ruimtes zoals badkamers en 
toiletten. Gebruik deze patiëntenlift niet onder een lopende douche.
Syndromen zoals osteogenesis imperfecta, osteoporose of schade aan de wervelkolom en mentale 
afwijkingen of epileptische aanvallen kunnen contra-indicaties zijn. De Flyer Plus met mechanische 
pootspreiding mag alleen worden gebruikt na zorgvuldige afweging van de individuele patiënt door 
de arts en het verplegend personeel.
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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.

Stap 1:
- Schroef de handset op de basis los.

Stap 2:
- Zet de mast omhoog.

Stap 3:
- Plaats de handset in de bijpassende 
opening en schroef het aan totdat het 
blokkeert.

Instructies voor Assemblage
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GEBRUIKSAANWIJZINGEN:
• De stalift is bedoeld om mensen te tillen, gebruik het niet voor andere doelein-
den.
• 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 getrans-
porteerd 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 bewe-
gen op een helling, 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.

Stap 4:
- Haal het tiljuk uit de houder en zet het 
omhoog.

Stap 5:
• Montage van de actuator op de hefarm:
- steek de as in het bevestigingsgedeelte.
- steek de sluitring (4 mm dik) tussen het 
bevestigingsgedeelte en de actuator.
- steek de actuator in de as.
- steek de sluitring (4 mm dik) tussen de 
actuator en het bevestigingsgedeelte.
- schroef de twee handsets aan.

WAARSCHUWING:

• Het rode plastic deel moet in de richting 
van de patiënt wijzen.

Instructies voor Assemblage
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TRANSFER VANAF EEN STOEL

TRANSFER VANAF EEN BED

Met tilliften kunnen patiënten op een eenvoudige en efficiënte manier worden verplaatst 
vanuit het bed, een stoel, het toilet, een rolstoel of van de vloer.

In zorgomgevingen bieden ze de zorgverlener de meest geschikte oplossing voor de basis-
taken bij het behandelen van een patiënt: tillen en verplaatsen.

Gebruik Tilliften
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De mobiele liften zijn nuttig en efficiënt wanneer een 
patiënt afhankelijk is en daarom een verzorger nodig 
heeft voor de basisverzorging.

Het juiste toestel kiezen is van essentieel belang, ge-
zien het bewezen is dat het gebruik van aangepaste 
apparatuur het risico op letsels beperkt, zowel voor de 
patiënt als voor de verzorger.

Het gebruik van een tillift vereist een onderzoek naar 
de fysieke capaciteit van de patiënt.

Met onze toestellen kunnen verzorgers volgende 
transfers doen:
- Patiënt van stoel naar bed verplaatsen.
- Patiënt van bed naar stoel verplaatsen.
- Patiënt van de vloer tillen.

Gebruik Tilliften

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

Handleiding - Tillift: FLYER PLUS met mechanische pootspreiding
Vervaardigd door NAUSICAA Médical S.A.S. / Goedgekeurd door Ghizlane Labrosse (Biomedische Ingenieur) 5



1. Wanneer de patiënt op zijn rug ligt, draai hem zodanig dat zijn gezicht van u af ligt.
2. Vouw de tilband van Nausicaa in de helft in lengterichting.
3. Plaats de tilband van Nausicaa met de gevouwen zijde op de rug van de patiënt. Daar-
bij moet het logo van Nausicaa en de labels naar beneden gericht zijn. Zorg ervoor dat 
de onderkant van achterzijde van de tilband op het stuitbeen zit en de bovenrand op de 
schouders van de patiënt.
4. Rol nu de patiënt over de tilband van Nausicaa naar de andere kant.
5. Trek nu de gevouwen helft van de tilband van Nausicaa onder de patiënt door en leg 
het goed.
6. Draai nu de patiënt weer op zijn rug.
7. De patiënt ligt correct op de tilband van Nausicaa wanneer zijn rug volledig op het ach-
terste deel van de tilband ligt en de beensteunen naast de dijen zijn.
8. Zet nu het achterste deel van het thuiszorgbed omhoog tot de patiënt bijna rechtop zit.
9. Vouw beide beensteunen van buiten naar binnen rond de respectievelijke dijen van de 
patiënt.
10. Plaats de Nausicaa tillift met het tiljuk zo dat deze op ooghoogte vóór de patiënt is. Zorg 
voor voldoende ruimte tussen het gezicht van de patiënt en de Nausicaa tiljuk.
11. Zorg ervoor dat vóór dat u het vastmaakt aan de klem dat beide schouderlussen én 
beenlussen op dezelfde hoogte zijn.
12. Hang nu beide schouderlussen in de buitenste haken van de Nausicaa tiljuk.
13. Hang daarna beide beenlussen dwars op de binnenste haken.
14. Til de hefarm van de Nausicaa tillift een beetje omhoog totdat de been- en schou-
derlussen opgespannen zijn. Check nu of de Nausicaa tilband correct en comfortabel is 
vastgemaakt.
15. U kunt nu de patiënt omhoogtillen. Gebruik de handgreep aan de bovenkant achte-
raan het draagsysteem om gemakkelijker te kunnen manoeuvreren.

Gebruik Tilliften
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Let op de volgende veiligheidsinstructies vóór u een patiënt tilt / rechtzet en transporteert:
• Het verzorgende personeel (de gebruiker) moet de overeenkomstige vakkennis hebben 
om een geschikte tilband te kiezen en te gebruiken.
• Controleer de toelaatbaarheid van de combinatie van de tiljuk met de tilband op basis 
van Hoofdstuk 10 Accessoires / Combinaties voor u de tillift gebruikt.
• Controleer de werkelijke maximale belasting van de combinatie. In geval van verschillen 
tussen de maximale belasting van de tillift, de tiljuk en de tilband, dan is de laagste maxi-
male belasting altijd leidend. 
• Controleer de juiste grootte en vorm voor de tilband ten opzichte van de patiënt.
• Controleer de veiligheid van de tilband vóór elk gebruik. De tilband mag geen scheuren 
hebben in de stof of beschadigde naden.
• Controleer of de juiste lussencombinatie is vastgemaakt. Alle lussen hebben 3 ver-
schillende montageniveaus: lang - medium - kort. Elk paar lussen (bijvoorbeeld been-
lussen, schouderlussen) mogen de volgende montagecombinaties hebben: lang - lang, 
medium - medium of kort- kort.
• Controleer of de lussen vastgemaakt zijn aan de ophanghaak.
• Blokkeer de rollers / zwenkwieltjes / wielen van de rolstoel, het thuiszorgbed, de bran-
card, enz. om de patiënt veilig te kunnen omhoogtillen en te verlagen. Zet hierbij de zwen-
kwieltjes van de tillift niet op de rem.
• Houd het transport van de patiënt zo kort mogelijk en laat de patiënt nooit zonder toe-
zicht in de tilband hangen.
• Houd de patiënt goed in de gaten tijdens het transfer. Heftige bewegingen van de pa-
tiënt of het vasthouden aan voorwerpen tijdens het transfer kan leiden tot gevaren.
• Til de patiënt enkel zo hoog als nodig is.
• Houd de tilbanden uit de buurt van extreme hitte of open vuur; ze zijn niet vlamver-
tragend.

Gebruik Tilliften

Vóór elk gebruik is het belangrijk de staat van het 
toestel te checken: naden, staat van de beugels 
en van de stof.
Eventuele schade zal worden hersteld door NAU-
SICAA Medical of zal resulteren in een afkeur.
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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 Tilliften

1

1

2

2
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Omlaag

Omlaag

Overbelast

Onderhoud

Indicatie batterijniveau

Omhoog

Omhoog

Lcd-scherm

Noodstopknop

Indicatie batterijniveau
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Een beoordeling van de capaciteit van de patiënt is noodzakelijk vóór de tillift wordt gebruikt 
en meer bepaald de volgende parameters moeten in aanmerking worden genomen afhan-
kelijk van de situatie, zoals fysieke handicap, pathologie en morfologie van de patiënt.

Om het juiste draagsysteem te kiezen, moet de verzorger rekening houden met volgende 
drie factoren:
- Lengte van de patiënt
- Tailleomvang van de patiënt
- Dijenmaat van de patiënt

Al onze hijsbanden zijn Klasse 1 Medische Hulpmiddelen, bieden duurzame oplossingen voor 
veilige transfers en zijn compatibel met alle tilliften met een tweepunts- of vierpuntsjuk.

STOFFEN
Afhankelijk van het model van hijsband bieden we twee soorten stoffen voor in polyester:
- Jersey: zeer gemakkelijk te hanteren, garandeert een optimale en comfortabele houding.
- Netstof: ideaal voor gebruik in het bad of op het toilet, voorkomt inweking en droogt heel 
gemakkelijk.

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.
Hang de lus aan de juk op dezelfde hoogte.
Doe geen aanpassingen terwijl de patiënt in het draagsysteem hangt.
Zorg ervoor dat het draagsysteem, vóór de patiënt omhooggetild wordt, correct is vastge-
haakt aan de tussenstang.

Gebruik Draagsystemen

JERSEY NETSTOF
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Positionering Draagsysteem

Controleer of de lussen symmetrisch zijn vastgemaakt aan de schouders en de benen

Voor transfers in een liggende positie of vanaf de vloer is het nodig om altijd een draagsysteem 
te gebruiken met een hoofdsteun of om een verwijderbare hoofdsteun aan het draagsysteem 
vast te maken.
Voor patiënten zonder een hoofdsteun is het noodzakelijk om altijd een draagsysteem met hoo-
fdsteun te gebruiken of om een verwijderbare hoofdsteun aan het draagsystseem vast te maken.

WAARSCHUWING
Controleer of de lussen zeker niet van de haken kunnen glijden en zorg ervoor dat het toes-
tel (naden, staat van de stroppen en de stof) nergens beschadigd is.
Controleer of de patiënt nergens tegen kan botsen.
Controleer of de combinatie draagsysteem / patiëntlifter perfect stabiel blijft tijdens de 
transfer.

Zittende positie:
- Korte banden aan de schou-
ders
- Lange banden, gekruist tus-
sen de benen

Zittende positie:
- Medium banden aan de 
schouders
- Lange banden aan de 
schouders

Halfzittende positie:
- Medium banden aan de 
schouders
- Lange banden, niet gekruist 
tussen de benen

DIT MEDISCHE HULPMIDDEL MAG ALLEEN WORDEN OPGEBOUWD DOOR EEN 
PROFESSIONAL OF DOOR IEMAND DIE IS GETRAIND OM DIT HULPMIDDEL OP TE BOUWEN

Gebruik Draagsystemen
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Het type en de grootte van de band is altijd afhankelijk van de lengte van de patiënt en het soort ge-
bruik. NAUSICAA Médical biedt u een breed assortiment van hijsbanden aangepast aan uw wensen.

Gebruik Draagsystemen

12

Transfer vanaf een bed/
stoel in een zittende 
positie

Transfer met het draag-
systeem op een stoel 
geplaatst

Transfer door op te tillen 
vanaf de vloer

Transfer vanaf een bad, 
douche of een zwembad

Transfer vanaf het toilet 
en dagelijkse verzorging

Enkele amputatie (kort/lang)

• Comfort draagsysteem 
• Snel verstelbaar comfort 
draagsysteem (zonder 
hoofdsteun) voor twee-
puntstiljuk 
• Universeel eco draag-
systeem (comfort)

• Standaard comfort 
hangdoek 
• Universele eco hangdoek

* Comfort draagsysteem 
(+hoofdsteun)
* Comfort hangdoek niet-
gekruist (+ hoofdsteun)
* Universele eco hangdoek

• Draagsysteem voor het bad
• Snel verstelbaar draagsysteem voor 
het bad (zonder hoofdsteun) – voor 
tweepuntstiljuk
• Snel verstelbaar eco draagsysteem 
(zonder hoofdsteun) - voor twee-
puntstiljuk 
* Universeel eco draagsysteem (bad)

• Snel draagsysteem voor 
toilet 
• Rugsteun draagsysteem 
voor toilet 
• Universeel eco draag-
systeem voor toilet

Dubbele amputatie (kort/lang)

• Comfort draagdoek niet-
gekruist 
• Standaard comfort 
draagdoek 
Universele eco draagdoek

• Standaard comfort 
draagdoek
• Universele eco draagdoek

• Comfort draagdoek niet-
gekruist (+ hoofdsteun) 
• Standaard draagdoek
• Universele eco hangdoek 

• Hangdoek voor bad niet-
gekruist (+ hoofdsteun)
• Standaard hangdoek 
voor bad
• Universele eco draagdoek

/

Patiënten met stuiptrekkingen/
Hypertonische patiënten

• Comfort hangdoek niet-
gekruist / • Comfort hangdoek niet-

gekruist (+ hoofdsteun)
• Hangdoek voor bad niet-
gekruist (+ hoofdsteun) /

Persoon in een rolstoel
• Draagsysteem met rugsteun
• Snel draagsysteem voor toilet 
• Draagsysteem met rugsteun voor toilet 

/ • Draagsysteem met 
rugsteun

• Draagsysteem met 
rugsteun

• Draagsysteem met 
rugsteun 

Zwaarlijvige patiënten • Draagsysteem voor 
zwaarlijvigen / • Draagsysteem voor 

zwaarlijvigen
• Draagsysteem voor 
zwaarlijvigen 

• Draagsysteem voor 
zwaarlijvigen 

Geagiteerde patiënten
• Omwikkelend draagsysteem
• Ergonomisch draagsysteem
• Universele eco hangdoek

• Universele eco hangdoek
• Omwikkelend draagsysteem
• Ergonomisch draagsysteem
• Universele eco hangdoek 

* Snel aanpasbaar draagsysteem 
voor bad - voor tweepuntstiljuk 
• Universele eco hangdoek 

/

Postoperatieve fase ver-
vangen heupprothese

• Draagsysteem met rugsteun 
voor toilet
• Snel draagsysteem voor toilet 
• Comfort hangdoek niet-gekruist 

/ • Comfort hangdoek niet-
gekruist 

• Snel draagsysteem voor toilet
• Hangdoek voor bad niet-
gekruist 

• Snel draagsysteem 
voor toilet

Patiënt zonder ondersteuning 
aan het hoofd

• Comfort draagsysteem (+ hoofdsteun) 
• Snel aanpasbaar comfort draag-
systeem
• Draagsysteem met rugsteun 

• Standaard comfort 
draagdoek
• Universele eco draagdoek 

• Comfort draagsysteem (+ hoofdsteun) 
• Comfort draagdoek niet-gekruist (+ 
hoofdsteun) 
• Universele eco draagdoek

• Draagdoek voor bad (+ hoofdsteun)
• Snel aanpasbare draagdoek voor 
bad voor tweepuntstiljuk 
• Universele eco draagdoek 

/

Patiënt zijn
fysieke toestand

Soorten
transfers 

Gebrek aan spierspanning 
in de onderste ledematen

• Comfort draagsysteem
• Snel aanpasbaar comfort 
draagsysteem (zonder 
hoofdsteun) voor twee-
puntstiljuk 
• Universeel eco draag-
systeem (comfort) 

• Standaard comfort 
draagdoek
Universele eco draagdoek

• Comfort draagsysteem (+ 
hoofdsteun) 
• Comfort draagsysteem 
niet-gekruist (+ hoo-
fdsteun)
• Universeel eco draag-
systeem (bad) 

• Draagsysteem voor bad
• Snel aanpasbaar draagsysteem 
voor bad (zonder hoofdsteun) – 
voor tweepuntstiljuk 
• Snel aanpasbaar eco draag-
systeem (zonder hoofdsteun) 
- voor tweepuntstiljuk 
Universeel eco draagsysteem 
(bad) 

• Snel draagsysteem 
voor toilet
• Rugsteun draagsysteem 
voor toilet
• Universeel eco draag-
systeem voor toilet

Gebrek aan spierspanning in 
de buste en aan hoofdhoogte

• Comfort draagsysteem
• Snel aanpasbaar comfort 
draagsysteem (zonder hoo-
fdsteun) voor tweepuntstiljuk 
• Universeel eco draag-
systeem (comfort)

• Standaard comfort 
hangdoek
• Universele eco draagdoek 

• Comfort draagsysteem (+ 
hoofdsteun) 
• Comfort draagdoek niet-
gekruist (+ hoofsteun)
• Universele eco draagdoek

• Draagsysteem voor bad 
• Snel aanpasbaar draagsysteem 
voor bad (zonder hoofdsteun) – 
voor tweepuntstiljuk 
• Snel aanpasbaar eco draag-
systeem (zonder hoofdsteun) - voor 
tweepuntstiljuk 
Universeel eco draagsysteem (bad)

• Snel draagsysteem 
voor toilet
• Rugsteun draagsysteem 
voor toilet
• Universeel eco draag-
systeem voor toilet 

Hemiplegie

• Comfort draagsysteem 
• Snel aanpasbaar comfort 
draagsysteem (zonder hoofds-
teun) - voor tweepuntstiljuk 
• Universeel eco draagsysteem 
(comfort) 

• Standaard comfort 
hangdoek
• Universele eco draagdoek 

• Comfort draagsysteem (+ 
hoofdsteun) 
• Comfort draagdoek niet-
gekruist (+ hoofsteun) 
• Universele eco draagdoek 

• Draagsysteem voor bad 
• Snel aanpasbaar draagsysteem 
voor bad (zonder hoofdsteun) – 
voor tweepuntstiljuk 
• Snel aanpasbaar eco draag-
systeem (zonder hoofdsteun) - voor 
tweepuntstiljuk 
Universeel eco draagsysteem (bad) 

• Snel draagsysteem 
voor toilet
• Draagsysteem met 
rugsteun voor toilet
• Universeel eco draag-
systeem voor toilet

Actieve paraplegie met spiers-
panning aan de buste

• Draagsysteem met 
rugsteun – pagina 88
• Universeel eco draag-
systeem (comfort) 

/

• Comfort draagsysteem (+ 
hoofdsteun) 
• Comfort draagdoek niet-
gekruist (+ hoofdsteun) 
• Universele eco draagdoek

• Draagsysteem voor bad 
• Snel aanpasbaar draagsysteem 
voor bad (zonder hoofdsteun) – 
voor tweepuntstiljuk 
• Snel aanpasbaar eco draag-
systeem (zonder hoofdsteun) - voor 
tweepuntstiljuk 
Universeel eco draagsysteem (bad) 

• Snel draagsysteem 
voor toilet 
• Draagsysteem met 
rugsteun voor toilet 
• Universeel eco draag-
systeem voor toilet 

Tetraplegia

• Comfort draagsysteem (+ 
hoofdsteun) 
• Snel aanpasbaar comfort 
draagsysteem 
• Draagsysteem met rugsteun 

• Standaard comfort 
draagdoek 
• Universele eco draagdoek

• Comfort draagsysteem (+ 
hoofdsteun) 
• Comfort draagdoek niet-
gekruist (+ hoofdsteun) 
• Universele eco draagdoek 

• Draagsysteem voor bad (+ 
hoofdsteun) 
• Snel aanpasbaar draagsysteem 
voor bad voor tweepuntstiljuk 
• Universeel eco draagsysteem 
(bad) 

/

Fysieke en psychische afhan-
kelijkheid

• Omwikkelend draagsysteem 
• Ergonomisch draagsysteem 
• Universele eco hangdoek 

• Universele eco draagdoek 
• Omwikkelend draagsysteem 
• Ergonomisch draagsysteem 
•  Universele eco hangdoek 

• Snel aanpasbaar draag-
systeem voor bad voor 
tweepuntstiljuk 
• Universeel eco draag-
systeem (bad) 

/



Handleiding - Tillift: FLYER PLUS met mechanische pootspreiding
Vervaardigd door NAUSICAA Médical S.A.S. / Goedgekeurd door Ghizlane Labrosse (Biomedische Ingenieur)

Gebruik Draagsystemen

Hergebruik
De tillift is geschikt voor hergebruik. Zorg ervoor dat de tillift schoongemaakt is 
volgens het hoofdstuk Zorg/Reiniging en onderhouden is volgens het hoofdstuk 
Onderhoud vóór hergebruik.
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Gewicht / Lengte   1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 + 1m90

40 kg S S S S S S M M M M

45 kg S S S S S S M M M M

50 kg S S S S S S M M M M

55 kg S S S S S S M M M M

60 kg M M M S S S M M M M

65 kg M M M S S S M M M M

70 kg M M M M M M M M M M

75 kg L L M M M M M M M M

80 kg L L L L M M M M M M

85 kg L L L L M M M M M M

90 kg L L L L L L M M M M

95 kg XL XL XL XL L L M M M M

100 kg XL XL XL XL L L L L L L

110 kg XL XL XL XL L L L L L L

120 kg XL XL XL XL XL XL L L L L

130 kg XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL

meer dan 130 kg XL + XL + XL + XL + XL + XL + XL + XL + XL + XL +

Etikettering op de schakelkast
Etikettering

Conditions 
of Transport 
& Storage

Edisonstraat 7
3281 NC, Numansdorp

T: 0186-573585

v02.12/15



1

2

3

4

5

180 kg
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Handleiding - Tillift: FLYER PLUS met mechanische pootspreiding

Vervaardigd door NAUSICAA Médical S.A.S. / Goedgekeurd door Ghizlane Labrosse (Biomedische Ingenieur)

Etikettering

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.
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Handleiding - Tillift: FLYER PLUS met mechanische pootspreiding

Vervaardigd door NAUSICAA Médical S.A.S. / Goedgekeurd door Ghizlane Labrosse (Biomedische Ingenieur)

4

5

1

3

2

Etikettering



1 Bevestiging tiljuk

2 Bevestiging top actuator

3 Bevestiging masttop

4 Bevestiging onderkant actuator

5 Montage mast/basis

6  Montage mast/basis 2

7  Bevestiging handgreep

8  Bevestiging voetpedaal

9  Bevestiging wielen

10  Montage voet/basis

11  Staat structuur

Stalift: FLYER PLUS met mechanische pootspreiding

Serienummer:  

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 vervanging.

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

Inspectie uitgevoerd 
op:

Inspectie uitgevoerd door: Datum van de volgende 
inspectie:

GOED FOUT DATUM VERVANGING

A Werking van de actuator

B Werking van het noodsysteem

C Status batterijen (lading)

D Status handbediening

E Bediening op de batterijblok

Handleiding - Tillift: FLYER PLUS met mechanische pootspreiding
Vervaardigd door NAUSICAA Médical S.A.S. / Goedgekeurd door Ghizlane Labrosse (Biomedische Ingenieur)16

Preventief Onderhoud & Veiligheidscontrole



5 
6 

4 

2 3 

1

7 

8 

9

10

1 Bevestiging tiljuk

2 Bevestiging top actuator

3 Bevestiging masttop

4 Bevestiging onderkant actuator

5 Montage mast/basis

6 Montage mast/basis 2

7 Bevestiging handgreep

8 Bevestiging voetpedaal

Periodiek Smeren
DEZE CONTROLES KUNNEN WORDEN UITGEVOERD ZONDER LADING

11 STATUS STRUCTUUR

9 Bevestiging wielen
Montage voet/basis10

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.

Handleiding - Tillift: FLYER PLUS met mechanische pootspreiding
Vervaardigd door NAUSICAA Médical S.A.S. / Goedgekeurd door Ghizlane Labrosse (Biomedische Ingenieur) 17

Preventief Onderhoud & Veiligheidscontrole



Handleiding - Tillift: FLYER PLUS met mechanische pootspreiding
Vervaardigd door NAUSICAA Médical S.A.S. / Goedgekeurd door Ghizlane Labrosse (Biomedische Ingenieur)

1. Gebruik de tillift alleen voor het beoogde doel, in overeenstemming met de wetgeving voor medische hulp-
middelen, de regels voor arbeidsbescherming en ongevallenpreventie, evenals de algemeen erkende regels 
van de techniek.

2. Merk op dat de tillift 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 tillift wordt gebruikt, moet 
voldoen aan de huidige staat van de techniek.

4. De tillift 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 tillift te gebruiken.

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

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

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

9. Montage, inbedrijfstelling, onderhoud en reparatie van de tillift mag alleen worden toevertrouwd aan spe-
cialisten.

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

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

12. Stel de tillift 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 tillift en andere apparaten. Als er een 
risico is op een dergelijke storing, dan moet de storingsbron worden verwijderd en mag de lift niet langer worden 
gebruikt.

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

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

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

20. Indien beschadigd of defect mag de lift niet worden gebruikt en mag het niet worden aangesloten op de 
gelijkstroom. Informeer bij de dealer naar de oplossing voor het gebrek of de storing.

18

Richtlijnen voor Algemene Veiligheid



** SCP: Suspensie centraal punt
U

V

w

L

M

K

A
B

S
T

R

P

x
C

Q

Afmetingen (in mm)
A 63
B 54
C 62
K 199
L 78
M 121
P 100
Q 60
R 63
S 3
T 8
U 59
V 27
w 44
x 130

Handleiding - Tillift: FLYER PLUS met mechanische pootspreiding
Vervaardigd door NAUSICAA Médical S.A.S. / Goedgekeurd door Ghizlane Labrosse (Biomedische Ingenieur) 19

• Frame gemaakt van staal
• Lasersnijden en plooien van plaatwerk, buizen en profielen
• Epoxy gebakken verf
• Wielen met kogellagers
• Totale gewicht: 40 kg
• Draagvermogen: 180 kg
• Levensduur: 8 jaar (uitgezonderd elektronische onderdelen)
* SCP: Suspensie centraal punt

Technische & Dimensionele Kenmerken



Handleiding - Tillift: FLYER PLUS met mechanische pootspreiding
Vervaardigd door NAUSICAA Médical S.A.S. / Goedgekeurd door Ghizlane Labrosse (Biomedische Ingenieur)20

FLYER	PLUS	 	FRAME	 	FLEV-FS4P	 VIERPUNTSJUK	
F3-AXVF	 TILJUK	VERTICALE	AS	
FUS-PRFL	 TILJUK	MET	THERMOGECOMPRIMEERDE	SCHUIMBESCHERMING	
WP-GM	 STUURSTANG	

FLEV-EMC	 COMPLETE	BASIS	VOOR	FLY'EVER,	FLY'EVER	PLUS	(basis	+	2	voet	+	pedaal	+	set	spreidsysteem,	zonder	wielen)	
FLEV-PG	 LINKERVOET	VOOR	FLY'EVER,	FLY'EVER	PLUS	
FLEV-PD	 RECHTERVOET	VOOR	FLY'EVER,	FLY'EVER	PLUS	
FLEV-EP	 SET	SPREIDSYSTEEM	VOOR	FLY'EVER	EN	FLY'EVER	PLUS	(zonder	pedaal)	
FLEV-EP-PD	 VOETPEDAAL	VOOR	FLY'EVER	
FLEV-KIT-EPE	 COMPLETE	SET	ELEKTRISCHE	OPENINGSBASIS	VOOR	BENEN	(3	metalen	onderdelen,	zonder	stang,	zonder	actuator)	
FLEV-BRL	 HEFARM	VOOR	FLY'EVER	EN	FLY'EVER	PLUS	
WP-RNFRD100	 ZWART	ENKELVOUDIG	WIEL	MET	RODE	REM	DIAMETER	100	mm	(kogellager)	
WP-RND50	 ZWARTE	DUBBELE	WIELEN	DIAMETER	50	mm	(kogellager)	
WP-BPGA9006	 GRIJZE	SPUITVERF	"ALUMINIUM	9006"	
WP-BPBA	 ATLANTISBLAUWE	SPUITVERF	
WP-VGA9006	 ALUMINIUMGRIJS	9006	STICKERVERF	
WP-VBA	 ATLANTISBLAUWE	STICKERVERF	
MOTORISERING	VOOR	1	ACTUATOR	(mechanisch	openende	benen)	VOOR	SERIENUMMER	FLP-373	
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	 AFNEEMBARE	ACCUPACK	(met	2	interne	batterijen	5A/12V)	MET	LAADDISPLAY	EN	UITBALANCERING	
F3-BT2IN	 SET	MET	2	INTERNE	BATTERIJEN	5A/12V	

BAT-LI	 INTERNE	LITHIUMBATTERIJ	5A	/	24V	
VS-BCAM-LI	 PACK	LITHIUMBATTERIJ	MET	DISPLAY	
VS-BCAM-CAR	 ACCUPACK	VOLLEDIGE	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	ADHESIVE	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	BESTURINGSKAART	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)	
VSVRN-FS8	 8000N	HEFACTUATOR	HEFSLAG	290	mm	
VS-VRN-CHT	 BOVENKANT	CHAPE	VOOR	ACTUATOR	MET	NEERLAATSYSTEEM	VOOR	NOODGEVALLEN	(alle	modellen)	
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-KBPR	 NOODNEERLAATSYSTEEM	SET	2	RODE	TOETSEN	(alle	modellen)	

VS-VRN-DM-CAR	 COMPLEET	VOORTDUREND	NOODNEERLAATSYSTEEM	BEHUIZING	VOOR	ACTUATOR	(alle	modellen)	
VS-VRN-DMC	 COMPLEET	VOORTDUREND	NOODNEERLAATSYSTEEM	VOOR	ACTUATOR	(zonder	de	chape)	
VS-VRN-6-8-CRD	 6000N	EN	8000N	KOORD	HEFACTUATOREN	(alle	modellen)	
VS-CMB	 OPLADER	VOOR	ACCUPACK	
MOTORISERING	VEOBOX	3	VOOR	1	ACTUATOR	(mechanisch	openende	benen)	VANAF	SERIENUMMER	FLP-373	
VS-TLCM3	 AFSTANDSBEDIENING	MET	2	FUNCTIES	VOOR	VEOBOX	3	
VS-TLCM3-CCC	 BESTURINGSKAART	VOOR	AFSTANDSBEDIENING	MET	2	FUNCTIES	VOOR	VEOBOX	3	
VS-TLCM3-CRD	 KOORDVOOR	AFSTANDSBEDIENING	MET	4	FUNCITES	VOOR	VEOBOX	3	
VS-AMTL	 MAGNEET	VOOR	AFSTANDSBEDIENING	
VS-CRTL	 HAAK	VOOR	AFSTANDSBEDIENING	
VS-TLCM3-FA	 BUIKETIKET	VOOR	AFSTANDSBEDIENING	2	FUNCTIES	VOOR	VEOBOX	3	
VS-BCAM-SMP	 VERWIJDERBARE	BATTERIJPACK	(met	2	interne	batterijen	5A/12V)	ZONDER	LAADDISPLAY	EN	UITBALANCERING	
F3-BT2IN	 SET	MET	2	INTERNE	BATTERIJEN	5A/12V	
BAT-LI	 INTERNE	LITHIUMBATTERIJ	5A	/	24V	
VS-BCAM-LI	 PACK	LITHIUMBATTERIJ	MET	DISPLAY	
VS-BCAM-CAR	 ACCUPACK	VOLLEDIGE	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	

VS-BCC3	 SCHAKELKAST	VEOBOX	3	2	FUNCTIES	(zonder	accupack)	
VS-BCC3-CCC	 BESTURINGSKAART	VOOR	VEOBOX	3	2	FUNCTIES	
VS-BCC3-BA	 BESTURINGSKAART	MET	DISPLAY	VOOR	VEOBOX	3	2	FUNCTIES	
VS-KCNF	 AANSLUITINGSSET	MET	ZEKERINGEN	VOOR	BESTURINGSKAART	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)	
VSVRN-FS8	 8000N	HEFACTUATOR	HEFSLAG	290	mm	
VS-VRN-CHT	 BOVENKANT	CHAPE	VOOR	ACTUATOR	MET	NEERLAATSYSTEEM	VOOR	NOODGEVALLEN	(alle	modellen)	
VS-VRN-8-CEMB	 8000N	HEFACTUATOR	BASIS	CHAPE	(alle	modellen)	
VS-VRN-8-CAR	 8000N	(alle	modellen)	EN	3000N	(VSNLV-VRN)	HEFACTUATOREN	COMPLETE	BEHUIZING	
VS-VRN-KBPR	 NOODNEERLAATSYSTEEM	SET	2	RODE	TOETSEN	(alle	modellen)	
VS-VRN-DM-CAR	 COMPLEET	VOORTDUREND	NOODNEERLAATSYSTEEM	BEHUIZING	VOOR	ACTUATOR	(alle	modellen)	
VS-VRN-DMC	 COMPLEET	VOORTDUREND	NOODNEERLAATSYSTEEM	VOOR	ACTUATOR	(zonder	de	chape)	
VS-VRN-6-8-CRD	 6000N	EN	8000N	KOORD	HEFACTUATOR	(alle	modellen)	
VS-CMB	 OPLADER	VOOR	ACCUPACK	

	

Reserveonderdelen
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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

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
• DC motor laagspanning 24V
• 24V / 120VA vermogen
• Maximale kracht: 8000 N
• Hefslag: 29 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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Motorisering Technische Eigenschappen
VÓÓR SERIENUMMER FLP-373

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.

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.

1
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Motorisering Technische Eigenschappen
VANAF SERIENUMMER FLP-373

A. LCM DISPLAY
0Informatie display
- Om de informatie geregistreerd in de 
schakelkast te bekijken, moet u gedurende 5 
seconden de omhoog- en omlaagknoppen 
van de schakelkast ingedrukt houden.

1. Werkingsfactor
- Definitie: Voor de actuator (op/neer) geldt 
dat elke inbreuk op de arbeidscyclus = niet-
naleving van de rust van de actuator.

2. Overbelasting van de actuator / a
- Het telt het aantal keren dat een poging 
werd gedaan om een persoon van over 
het maximumgewicht te tillen. Wanneer 
dat zich voordoet, zal de actuator stoppen 
en zal een aambeeld verschijnen, het zal 
onmogelijk zijn om verder te gaan.

3. Overbelasting van de actuator / b
- Het telt het aantal keren dat een poging 
werd gedaan om de openingsbenen te 
spreiden of te sluiten, terwijl ze vastzit-
ten. Wanneer dat zich voordoet, stopt de 
actuator, verschijnt er een aambeeld en is 
het onmogelijk om verder te gaan.

4. Onvolledig geladen
- Het registreert alle onvolledige last van 
minder dan 24,6V. Dit komt overeen met 
het aantal ladingen die de batterij bescha-
digen.

5. Moment van gebruik
- Definitie: Het toont de cumulatieve bedri-
jfsduur van het toestel. Uitgaande van 
600.000 seconden van gebruik wordt een 
onderhoudssleutel afgebeeld; het is dan 
noodzakelijk om een volledige controle van 
de inrichting uit te voeren.
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Gids voor probleemoplossing

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 afstandsbe-

diening 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 afstandsbe-
diening wordt ingedrukt.

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

schakelkast.
3. De batterijen zijn niet opgeladen.

4. De contactbus van de afstandsbe-
diening steekt niet in.

5. De contactbus van de afstandsbe-
diening is beschadigd.

6. Er is schade aan de afstandsbedie-
ning 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“ geschre-

ven 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 levensduur 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.

• 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 apparaten 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 onderdelen.
• 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, bliksem...).
- 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 ver-
deler klantenservice.
• Artikel 9: Defecte onderdelen veranderd onder of buiten de garantie worden gewaarborgd gedurende 6 maan-
den vanaf de datum van de reparatie of het verzenden van de onderdelen.
• Artikel 10: Geen enkele distributeur kan eenzijdig de voorwaarden van deze garantie wijzigen.

Garantie
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