Takk for at du valgte denne løfteenheten til kjøkken
fra Pressalit Care.
Kombinert med enten bordplate eller overskap, gjør
løfteenheten det mulig å skape et kjøkken som kan justeres
LK¡\GHQVRPVLNUHUJRGHDUEHLGVEHWLQJHOVHUIRUDOOH
brukere.

1

9LKnSHUDWEnGHKMHOSHURJEUXNHUYLOInQ\WWHDYO¡IWHHQKHWHQV
mange funksjoner og fordeler:
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 Pressalit Cares løfteenheter får i 6 varianter:
1 Elektriske løfteenheter til bordplater.
2 Manuelle løfteenheter til bordplater.
3 Trinnløse løfteenheter til bordplater.
4 Elektriske løfteenheter til frittstående bord.
5 Manuelle løfteenheter til frittstående bord.
6 Elektriske løfteenheter til overskap.
 /¡IWHHQKHWHQHVÀHNVLEOHLQQVWLOOLQJVPXOLJKHWHUJM¡U
det enkelt for hjelper og bruker å arbeide sammen
på kjøkkenet.
 ,QGLYRVHULHQRPIDWWHUWUHO¡IWHV\VWHPHUGHWHOHNWULVNH
og det manuelle, som begge egner seg til daglige
justeringer, samt det trinnløse, som er beregnet til
periodiske justeringer.
 Indivo kan kombineres med bordplater og overskap etter
eget valg.
 Uansett hvilke kombinasjoner av bord og overskap man
YHOJHUVnJLUYnUHVLNNHUKHWVV\VWHPHUGHQRSWLPDOH
sikkerheten.
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Viktig sikkerhetsinformasjon
Les og forstå bruks- og vedlikeholdsveiledningen
før løfteenheten tas i bruk. Pressalit Care påtar seg ikke
noe ansvar hvis produktet brukes på en måte som avviker
fra den som er beskrevet i veiledningen.
7

 2SSO\VQLQJHQHLEUXNV±RJYHGOLNHKROGVYHLOHGQLQJHQHU
basert på en riktig montering av løfteenheten i henhold til
våre monteringsveiledninger.
 Hvis produktet er defekt eller skadet, må det ikke brukes
før det er reparert av en servicemontør.
 Av sikkerhetsgrunner bør det ikke være noen hindringer
for løfteenheten når den er i bevegelse. 7
 Produktet er ikke beregnet til lek, og vi anbefaler derfor
DWSURGXNWHWLNNHEHWMHQHVDYEDUQXWHQWLOV\Q
 Det tas forbehold om endring av veiledningen uten
forhåndsvarsel.

Før løfteenheten brukes for første gang
 %UXNHUKMHOSHURJWHUDSHXWVNDOJMHQQRPJnRJ
forstå denne bruks- og vedlikeholdsveiledningen
før løfteenheten tas i bruk.
 Dette heftet skal oppbevares i umiddelbar nærhet
av løfteenheten.
 6MHNNDWO¡IWHHQKHWHQVNRQWUROOERNV JMHOGHUPRGHOOHU
PHGHOPRWRU WLOVYDUHUSHQQLQJHQRPHUEHQ\WWHW
 Løfteenheten til kjøkkenet er kun til innendørsbruk.
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Elektriske løfteenheter
Maksimal belastning

maks
max
100kg
kg
100
(220 lb)
(165
lbs)

8

Vegghengte 8
100 kg, inkl. bordplate.
Frittstående 9
100 kg, inkl. bordplate.
Overskap 10
1 motorkonsoll: 110 kg inkl. skap.
2 motorkonsoller: 220 kg inkl. skap.

maks
100 kg
kg
100
(220
(220lbs)
lb)

9

Betjening
 /¡IWHHQKHWHQHK¡\GHUHJXOHUHVYHGKMHOSDYNRQWDNWHUVRP
sitter i sargen.
 Som alternativ eller supplement til sargkontaktene 11
kan det kjøpes en håndbetjening. 13

Justering

maks
110
kg
110 kg
(243
lbs)
(243 lb)

10

Vegghengte
 +¡\GHQSnGHQHOHNWULVNHO¡IWHHQKHWHQVWLOOHVLQQSn
sargkontakten 11 eller ved hjelp av håndbetjening 13 , som
HUXWVW\UWPHGHQRSSQHGLQGLNDWRU/¡IWHHQKHWHQKHYHV
YHGnWU\NNHRJKROGHLQQH¡YHUVWHGHODYLQGLNDWRUHQ 12
/¡IWHHQKHWHQVHQNHVYHGnWU\NNHRJKROGHLQQHQHGHUVWH
del av indikatoren. Løfteenheten stoppr når indikatoren
slippes.
 9HGPRQWHULQJDYO¡IWHHQKHWHQLDQEHIDOWK¡\GHNDQGHQ
UHJXOHUHVLK¡\GHQIUDWLOPPRYHUJXOYK¡\GH
Frittstående
 +¡\GHQSnGHQHOHNWULVNHO¡IWHHQKHWHQVWLOOHVLQQSn
sargkontakten 11 VRPHUXWVW\UWPHGHQRSSQHGLQGLNDWRU
/¡IWHHQKHWHQKHYHVYHGnWU\NNHRJKROGHLQQH¡YHUVWH
del av indikatoren. 12 /¡IWHHQKHWHQVHQNHVYHGnWU\NNH
og holde inne nederste del av indikatoren. Løfteenheten
stoppr når indikatoren slippes.
 /¡IWHHQKHWHQHUK¡\GHUHJXOHUEDUIUDWLOPPRYHU
JXOYK¡\GH

maks
220
kg
220 kg
(485
(485 lbs)
lb)

12

Overskap
 /¡IWHHQKHWHQK¡\GHUHJXOHUHVYHGKMHOSDYNRQWDNWHU
i sargen. 11 eller håndbetjening. 13
 Når overskapene senkes 430 mm til laveste posisjon,
føres de samtidig 180 mm frem mot brukeren.

11

13
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Vedlikehold

14

 Det anbefales å la motorene på den elektriske
O¡IWHHQKHWHQNM¡UHWLO\WWHUSXQNWHQHPLQVWpQJDQJLXNHQ
'HWWHJM¡UHVYHGnKHYHO¡IWHHQKHWHQWLOK¡\HVWHQLYn
og deretter senke den til laveste, så de innvendige,
selvmørende delene blir smurt. 14
 Nullstill den elektriske løfteenheten slik at produktets
jevne opp/ned-bevegelse beholdes. 15 ,QGLNDWRUHQWU\NNHV
inn til løfteenheten stopper i nederste posisjon - Slipp
GHQQHGHUVWHLQGLNDWRUHQGHQWU\NNHVLQQHQGDHQJDQJ
og holdes i 5 sek.

15

Ettersyn

2
1

16

17

18
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'HWDQEHIDOHDWGHWIRUHWDVHWnUOLJHWWHUV\Q

3
Min.
5 Sek.

Vegghengte
1. Kjør løfteenheten opp/ned 16 for å undersøke om:
DGHWHUV\QOLJHGHIHNWHUHOOHUELO\GHUYHGO¡IWHHQKHWHQ
b. produktet kjører tilfredsstillende opp/ned.
(UGHWLNNHV\QOLJHGHIHNWHUHOOHUDQGUHELO\GHUSn
de bevegelige delene, foretas det ikke noe mer.
Hvis teleskopbenet er defekt, skal det skiftes ut.
.RQWDNWNM¡SVVWHGHWIRUnVNLIWHXW 
2. .RQWUROOpUYHJJEHVODJHQHRJVWUDPWLORPQ¡GYHQGLJ
Hvis veggbeslagene skal etterstrammes, kjøres bordet
KHOWRSS%RUGSODWHQPHGGHQIDVWVSHQWHWYHUUSUR¿OHQ
understøttes og demonteres. 17 Teleskopbenene kjøres
helt ned. 18 De to skruene bak på teleskopbenet
løsnes og teleskopbenet demonteres. 19 %ROWHQH
på veggbeslaget etterstrammes. 20
Teleskopbenet monteres igjen i omvendt rekkefølge
RJNM¡UHVRSS%RUGSODWHQPHGGHQIHVWHGHWYHUUSUR¿OHQ
monteres 21 .
3. .RQWUROOpUDOOHHOHNWULVNHNREOLQJHUWLONRQWUROOERNVHQ
Transformatoren skal skiftes ut hvis den er defekt
IRUXWVNLIWLQJWDNRQWDNWPHGNM¡SVVWHGHW 
4. .RQWUROOpURPE ULQJHQHHUULNWLJPRQWHUW 22
5. .RQWUROOpUEHWMHQLQJVNRQWDNWHQ 23 Hvis
betjeningskontakten er defekt, skal den skiftes ut.
.RQWDNWNM¡SVVWHGHWIRUnVNLIWHXW 
6. .RQWUROOpURPGHWHUEUXGGSnNDEOHURJOHGQLQJHU
7. .RQWUROOpUVLNNHUKHWHQ KYLVNM¡NNHQHWKDUHW
VLNNHUKHWVV\VWHP 8QGHUV¡NRPVLNNHUKHWVVNLQQHU
plater kan bevege seg fritt, og om de går tilbake til
Q¡\WUDOSRVLVMRQ8QGHUV¡NRPO¡IWHHQKHWHQVWRSSHUQnU
sikkerheten påvirkes.

Elektriske løfteenheter

Frittstående
1. Kjør løfteenheten opp/ned for å undersøke om:
DGHWHUV\QOLJHGHIHNWHUHOOHUELO\GHUYHGO¡IWHHQKHWHQ
b. produktet kjører tilfredsstillende opp/ned.
(UGHWLNNHV\QOLJHGHIHNWHUHOOHUDQGUHELO\GHU
på de bevegelige delene, foretas det ikke noe mer.
Hvis teleskopbenet er defekt, skal det skiftes ut.
.RQWDNWNM¡SVVWHGHWIRUnVNLIWHXW 
2. .RQWUROOpUDOOHHOHNWULVNHNREOLQJHUWLONRQWUROOERNVHQ
Hvis transformatoren er defekt, skal den skiftes ut.
.RQWDNWNM¡SVVWHGHWIRUnVNLIWHXW 
3. .RQWUROOpUEHWMHQLQJVNRQWDNWHQ 23 Hvis
betjeningskontakten er defekt, skal den skiftes ut.
.RQWDNWNM¡SVVWHGHWIRUnVNLIWHXW 

19

2
1
1

3
20

Overskap
1. Kjør løfteenheten opp/ned for å undersøke om:
DGHWHUV\QOLJHGHIHNWHUHOOHUELO\GHUYHGO¡IWHHQKHWHQ
b. produktet kjører tilfredsstillende ut/ned.
(UGHWLNNHV\QOLJHGHIHNWHUHOOHUDQGUHELO\GHU
på de bevegelige delene, foretas det ikke noe mer.
Hvis løfteenheten derimot er defekt, skal den skiftes ut.
.RQWDNWNM¡SVVWHGHWIRUnVNLIWHXW 
2. .RQWUROOpUYHJJEHVODJHQHRJVWUDPWLORPQ¡GYHQGLJ
Hvis veggbeslagene skal etterspennes, kjøres
løfteenheten litt ut/ned, og de nederste skruene
etterstrammes. Kjør deretter løfteenheten helt ut/ned,
og etterstram de øverste skruene. 23
3. .RQWUROOpUDOOHHOHNWULVNHNREOLQJHUWLONRQWUROOERNVHQ
Transformatoren skal skiftes ut hvis den er defekt
IRUXWVNLIWLQJWDNRQWDNWPHGNM¡SVVWHGHW 
4. .RQWUROOpUEHWMHQLQJVNRQWDNWHQ 24 Hvis
betjeningskontakten er defekt, skal den skiftes ut.
.RQWDNWNM¡SVVWHGHWIRUnVNLIWHXW 

21
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23
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Feilsøking
Vegghengte løfteenheter til bordplater
a

Feil

Årsak

Avhjelping

Løfteenhet til
bordplate uten
sikkerhetsskinne
kan ikke stilles inn
LK¡\GHQ

Manglende
VWU¡PIRUV\QLQJ

Undersøk om nettledningen er riktig koblet
LVW\UHERNVHQ a  6W\UHERNVHQYLOW\SLVN
Y UHSODVVHUWXQGHUERUGSODWHQ 

Teleskopbenene er
ikke montert i samme
K¡\GH

Teleskopbenene skal monteres i samme
K¡\GHRJY UHLYDWHU

Ev. vask eller
installasjonsinndekning
støter mot en hindring.

Undersøk om installasjonsinndekningen
støter mot gulvlister eller lignende.

Løfteenheten er ikke
QXOOVWLOW HWWHUIHNV
VWU¡PEUXGG 

Nullstill løfteenheten om mulig:
1. Indikatoren aktiveres inntil løfteenheten
står i nederste posisjon. Slipp kontakten.
2. Den nederste indikatoren aktiveres på
Q\WWLVHN
/¡IWHHQKHWHQHUQnQXOOVWLOW 'HWNDQ
være nødvendig å nullstille løfteenheten
ÀHUHJDQJHUSnUDG 

Feil på stikkene.

.RQWUROOpUVWLNNIUDPRWRUWLO
forlengerledning, samt stikkene
LVW\UHERNVHQVLQQJDQJHURJ
Hanstikkene har noen meget små
´VWnOEHQ´VRPOHWWNDQE¡\HVQnUGHVHWWHV
LVW\UHERNVHQ(UHW´VWnOEHQ´E¡\GUHWWHV
GHWWHXWI¡UGHWVHWWHVLVW\UHERNVHQLJMHQ
HUSK å nullstille.

Sargkontakten kan ikke
betjenes uhindret.

Undersøk om sargkontakten kan betjenes
uhindret, og om den selv vender tilbake
WLOQ¡\WUDOSRVLVMRQ%HYHJHOVHQNDQ
vanskeliggjøres av smuss eller fett.
.RQWUROOpUVDUJNRQWDNWHQ
.RQWUROOpUDWDOOHOHGQLQJHUHUULNWLJPRQWHUW
i henhold til monteringsveiledningen, og at
ingen av dem er knekket.
Hvis en ledning ikke er riktig montert, kan
løfteenheten kun kjøre opp eller ned.
2%6+YLVO¡IWHHQKHWHQHUNM¡UWKHOWQHG
kan man oppfatte kontakten som ute av
funksjon.
Hvis alle ledninger fra kontakten er riktig
montert, og ingen av dem er brukket, skal
løfteenheten kunne kjøres opp/ned. HUSK
å nullstille.
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Løfteenhet til
bordplate med
sikkerhetsskinne
kan ikke stilles inn
LK¡\GHQ

Feil i sikkerheten.

Monteringfeil ved
sikkerhetsskinnen.

%RUGSODWHQNM¡UHULNNHRSSQHGKYLV
sikkerhetsskinnen ikke virker.
.RQWUROOpUDWDOOHOHGQLQJHURJNRQWDNWHU
er intakt og riktig tilsluttet i henhold til
monteringveiledningen.
Med måleapparat b  RKPPHWHU PnOHV
om det er gjennomgang. Gjennomgangen
måles på ledningen som kommer fra
sikkerhetsskinnen, og på dennes kontakt
HQVOXWWHIXQNVMRQ 
- Måles det gjennomgang, virker
VLNNHUKHWVV\VWHPHW/¡IWHHQKHWHQVNDOQn
kunne kjøre opp/ned. HUSK å nullstille.
- Måles ikke gjennomgang, demonteres
plasthjørnene, og skruene i enden av
sikkerhetsskinnen løsnes. Skinnen skal nå
kunne bevege seg fritt. Merk at skinnens
bevegelighet kan bli gjort vanskelig av
smuss eller fett.

b

2
1

1

1

2

1

2

- Deretter måles, om det er gjennomgang:
Måles det gjennomgang, virker
VLNNHUKHWVV\VWHPHW0nOHVGHWLQJHQ
gjennomgang, se under avsnittet "Feil ved
kontakter".
Feil ved kontakter.

.RQWUROOpURPHQHOOHUÀHUHDY
VLNNHUKHWVV\VWHPHWVNRQWDNWHU´KHQJHU´
og forsøk i så fall å utbedre ev. skader.
Kan skaden ikke utbedres, skal kontakten/
kontaktene skiftes ut. Sikkerheten virker
først nå gjennomgang måles. HUSK å
nullstille.
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Løfteenheter
til bordplate og
overskap med
sikkerhetsskinne/plate, kan ikke
VWLOOHVLQQLK¡\GHQ

3

Feil i
VLNNHUKHWVV\VWHPHW

%RUGSODWHQRYHUVNDSHQHNM¡UHULNNHRSS
ned hvis sikkerhetsskinnen/-platen ikke
virker.
.RQWUROOpUDWDOOHOHGQLQJHURJNRQWDNWHU
er intakt og riktig tilsluttet i henhold til
monteringveiledningen.

Monteringfeil ved
sikkerhetsskinnen/platen.

Med måleapparat c  RKPPHWHU PnOHV
om det er gjennomgang. Gjennomgangen
måles på ledningene som kommer fra
sikkerhetsskinnen/sikkerhetsplaten, og på
GLVVHVNRQWDNW HQVOXWWHIXQNVMRQ 
- Måles det gjennomgang, virker
VLNNHUKHWVV\VWHPHW/¡IWHHQKHWHQHVNDOQn
kunne kjøre opp/ned. HUSK å nullstille.
- Måles ikke gjennomgang, gjøres
følgende:
a. På sikkerhetsskinnen demonteres
plasthjørner, og skruene i begge ender
løsnes. Skinnen skal nå kunne bevege seg
fritt. Merk at skinnens bevegelighet kan bli
gjort vanskelig av smuss eller fett.
Deretter måles, om det er gjennomgang:
Måles det gjennomgang, virker
VLNNHUKHWVV\VWHPHW0nOHVGHWLQJHQ
gjennomgang, se under avsnittet "Feil ved
kontakter".
b. På sikkerhedsplaten løsnes alle skruer,
inntil platen kan bevege seg fritt. Merk at
platens bevegelighet kan bli gjort vanskelig
av smuss eller fett.
Deretter måles, om det er gjennomgang:
Måles det gjennomgang, virker
VLNNHUKHWVV\VWHPHW0nOHVGHWLQJHQ
gjennomgang, se under avsnittet "Feil ved
kontakter".

Feil ved kontakter.

.RQWUROOpURPHQHOOHUÀHUHDY
VLNNHUKHWVV\VWHPHWVNRQWDNWHU´KHQJHU´
og forsøk i så fall å utbedre ev. skader.
Kan skaden ikke utbedres, skal kontakten/
kontaktene skiftes ut. Sikkerheten virker
først nå gjennomgang måles. HUSK å
nullstille.

Kontakter mangler
i sikkerhetsboksen.

Hvi det er snakk om en kombinasjon
GHUpQDYVLNNHUKHWVLQQJDQJHQHL
sikkerhetsboksen ikke er i bruk, skal
GHQQHLQQJDQJHQXWVW\UHVPHGHQ
kontakt. Hvis den mangler, kjører ikke
bordplaten, men overskapene kjører riktig
opp/ned. Se monteringsveiledningen.
Når kontakt og andre sikkerhetskontakter
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d  PUNRJ HUVDWWLQQNM¡UHUEnGH
bordplate og overskap riktig opp/ned.
Merk at det i enkelte tilfeller brukes 2

sikkerhetsbokser e , hvorav den ene er
merket 8-9-10.
Hvis løfteenhetene kjører riktig opp/ned,
YLUNHUDOOHVLNNHUKHWVV\VWHPHU+86.n
nullstille.
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Frittstående løfteenheter til bordplater
Feil

Årsak

Avhjelping

Løfteenhet til
bordplate uten
sikkerhetsskinne
kan ikke stilles
LQQLK¡\GHQ

Manglende
VWU¡PIRUV\QLQJ

Undersøk om nettledningen er riktig

f

NREOHWLVW\UHERNVHQ f  6W\UHERNVHQYLO
W\SLVNY UHSODVVHUWXQGHUERUGSODWHQ 

Løfteenheten er ikke
QXOOVWLOW HWWHUIHNV
VWU¡PEUXGG 

Nullstill løfteenheten om mulig:
1. Indikatoren aktiveres inntil
løfteenheten står i nederste posisjon.
Slipp kontakten.
2. Den nederste indikatoren aktiveres på
Q\WWLVHN
/¡IWHHQKHWHQHUQnQXOOVWLOW 'HWNDQ
være nødvendig å nullstille løfteenheten
ÀHUHJDQJHUSnUDG 

Feil på stikkene.

.RQWUROOpUVWLNNIUDPRWRUWLO
forlengerledning, samt stikNHQHLVW\UHERNVHQVLQQJDQJHURJ
2. Hanstikkene har noen meget små
´VWnOEHQ´VRPOHWWNDQE¡\HVQnUGH
VHWWHVLVW\UHERNVHQ(UHW´VWnOEHQ´
E¡\GUHWWHVGHWWHXWI¡UGHWVHWWHV
LVW\UHERNVHQLJMHQ+86.nQXOOVWLOOH

Sargkontakten kan ikke
betjenes uhindret.

Undersøk om sargkontakten kan
betjenes uhindret, og om den selv
YHQGHUWLOEDNHWLOQ¡\WUDOSRVLVMRQ
%HYHJHOVHQNDQYDQVNHOLJJM¡UHVDY
smuss eller fett.
.RQWUROOpUVDUJNRQWDNWHQ
.RQWUROOpUDWDOOHOHGQLQJHUHUULNWLJPRQWHUW
i henhold til monteringsveiledningen, og
at ingen av dem er knekket.
Hvis en ledning ikke er riktig montert,
kan løfteenheten kun kjøre opp eller ned.
2%6+YLVO¡IWHHQKHWHQHUNM¡UWKHOWQHG
kan man oppfatte kontakten som ute av
funksjon.
Hvis alle ledninger fra kontakten er riktig
montert, og ingen av dem er brukket,
skal løfteenheten kunne kjøres opp/ned.
HUSK å nullstille.
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Løfteenhet til
bordplate med
sikkerhetsskinne
kan ikke stilles
LQQLK¡\GHQ
g

2
1

1

)HLOLVLNNHUKHWVV\VWHPHW

%RUGSODWHQNM¡UHULNNHRSSQHGKYLV
sikkerhetsskinnen ikke virker.
.RQWUROOpUDWDOOHOHGQLQJHURJNRQWDNWHU
er intakt og riktig tilsluttet i henhold til
monteringveiledningen.

Monteringfeil ved
VLNNHUKHWVVNLQQHV\VWHPHW

Med måleapparat g  RKPPHWHU 
måles, om det er gjennomgang.
Gjennomgangen måles på ledningene
som kommer fra sikkerhetsskinnene,
RJSnGLVVHVNRQWDNW HQVOXWWHIXQNVMRQ 
- Måles det gjennomgang, virker
VLNNHUKHWVV\VWHPHW/¡IWHHQKHWHQVNDOQn
kunne kjøre opp/ned. HUSK å nullstille.
- Måles ikke gjennomgang, gjøres
følgende:
På sikkerhetsskinnene demonteres
plasthjørner, og skruene i begge ender
løsnes. Skinnene skal nå kunne bevege
seg fritt. Merk at skinnenes bevegelighet
kan bli gjort vanskelig av smuss eller fett.
Deretter måles, om det er gjennomgang:
Måles det gjennomgang, virker
VLNNHUKHWVV\VWHPHW0nOHVGHWLQJHQ
gjennomgang, se under avsnittet "Feil
ved kontakter".

Feil ved kontakter.

.RQWUROOpURPHQHOOHUÀHUHDY
VLNNHUKHWVV\VWHPHWVNRQWDNWHU
”henger”, og forsøk i så fall å utbedre
ev. skader. Kan skaden ikke utbedres,
skal kontakten/kontaktene skiftes ut.
Sikkerheten virker først nå gjennomgang
måles. HUSK å nullstille.

1

2

1

2
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Løfteenheter til overskap
Feil

Årsak

Avhjelping

Løfteenhet til
overskap uten
sikkerhetsplate
kan ikke stilles inn
LK¡\GHQ

Manglende
VWU¡PIRUV\QLQJ

Undersøk om nettledningen er riktig koblet

Løfteenheten er ikke
QXOOVWLOW HWWHUIHNV
VWU¡PEUXGG 

Nullstill løfteenheten om mulig:
1. Indikatoren aktiveres inntil løfteenheten
står i nederste posisjon. Slipp kontakten.
2. Den nederste indikatoren aktiveres på
Q\WWLVHN
/¡IWHHQKHWHQHUQnQXOOVWLOW 'HWNDQ
være nødvendig å nullstille løfteenheten
ÀHUHJDQJHUSnUDG 

Feil på stikkene.

.RQWUROOpUVWLNNIUDPRWRUWLO
forlengerledning, samt stikkene
LVW\UHERNVHQVLQQJDQJHURJ
Hanstikkene har noen meget små
´VWnOEHQ´VRPOHWWNDQE¡\HVQnUGHVHWWHV
LVW\UHERNVHQ(UHW´VWnOEHQ´E¡\GUHWWHV
GHWWHXWI¡UGHWVHWWHVLVW\UHERNVHQLJMHQ
HUSK å nullstille.

Sargkontakten kan ikke
betjenes uhindret.

Undersøk om sargkontakten kan betjenes
uhindret, og om den selv vender tilbake
WLOQ¡\WUDOSRVLVMRQ%HYHJHOVHQNDQ
vanskeliggjøres av smuss eller fett.
.RQWUROOpUVDUJNRQWDNWHQ
.RQWUROOpUDWDOOHOHGQLQJHUHUULNWLJPRQWHUW
i henhold til monteringsveiledningen, og at
ingen av dem er knekket.
Hvis en ledning ikke er riktig montert, kan
løfteenheten kun kjøre ut eller ned.
2%6+YLVO¡IWHHQKHWHQHUNM¡UWKHOWQHG
kan man oppfatte kontakten som ute av
funksjon.
Hvis alle ledninger fra kontakten er riktig
montert, og ingen av dem er brukket, skal
løfteenheten kunne kjøres opp/ned.
HUSK å nullstille.

h

LVW\UHERNVHQ h  6W\UHERNVHQYLOW\SLVN
Y UHSODVVHUWXQGHUERUGSODWHQ 
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Elektriske løfteenheter

3

Overskap kjører ikke opp/ned hvis
sikkerhetsplaten ikke virker.
.RQWUROOpUDWDOOHOHGQLQJHURJNRQWDNWHU
er intakt og riktig tilsluttet i henhold til
monteringveiledningen.

Monteringfeil ved
sikkerhetsplaten.

Med måleapparat i  RKPPHWHU PnOHV
om det er gjennomgang. Gjennomgangen
måles på ledningen som kommer fra
sikkerhetsplaten, og på dennes kontakt
HQVOXWWHIXQNVMRQ 
- Måles det gjennomgang, virker
VLNNHUKHWVV\VWHPHW/¡IWHHQKHWHQVNDOQn
kunne kjøre ut/ned. HUSK å nullstille.
- Måles ikke gjennomgang, gjøres
følgende:
Skruene i sikkerhetsplaten løsnes. Platen
skal nå kunne bevege seg fritt. Merk at
platens bevegelighet kan bli gjort vanskelig
av smuss eller fett.

3

3

1

2

i

Feil i
VLNNHUKHWVV\VWHPHW

4

Løfteenhet til
overskap med
sikkerhetsplate
kan ikke stilles inn
LK¡\GHQ

3

3

Deretter måles, om det er gjennomgang:
Måles det gjennomgang, virker
VLNNHUKHWVV\VWHPHW0nOHVGHWLQJHQ
gjennomgang, se under avsnittet "Feil ved
kontakter".
Feil ved kontakter.
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.RQWUROOpURPHQHOOHUÀHUHDY
VLNNHUKHWVV\VWHPHWVNRQWDNWHU´KHQJHU´
og forsøk i så fall å utbedre ev. skader.
Kan skaden ikke utbedres, skal kontakten/
kontaktene skiftes ut. Sikkerheten virker
først nå gjennomgang måles. HUSK å
nullstille.

Elektriske løfteenheter

Løfteenheter
til bordplate og
overskap med
sikkerhetsplate/skinne kan
ikke stilles inn i
K¡\GHQ

Feil i
VLNNHUKHWVV\VWHPHW

%RUGSODWHQRYHUVNDSHQHNM¡UHULNNHRSS
ned hvis sikkerhetsplaten/-skinnen ikke
virker.
.RQWUROOpUDWDOOHOHGQLQJHURJNRQWDNWHU
er intakt og riktig tilsluttet i henhold til
monteringveiledningen.

Monteringfeil ved
sikkerhetsskinnen/platen.

0HGPnOHDSSDUDW RKPPHWHU  j måles
om det er gjennomgang. Gjennomgangen
måles på ledningene som kommer fra
sikkerhetsskinnen/sikkerhetsplaten, og på
GLVVHVNRQWDNW HQVOXWWHIXQNVMRQ 
- Måles det gjennomgang, virker
VLNNHUKHWVV\VWHPHW/¡IWHHQKHWHQHVNDOQn
kunne kjøre opp/ned. HUSK å nullstille.
- Måles ikke gjennomgang, gjøres
følgende:
a. På sikkerhedsplaten løsnes alle skruer,
inntil platen kan bevege seg fritt. Merk at
platens bevegelighet kan bli gjort vanskelig
av smuss eller fett.
Deretter måles, om det er gjennomgang:
Måles det gjennomgang, virker
VLNNHUKHWVV\VWHPHW0nOHVGHWLQJHQ
gjennomgang, se under avsnittet "Feil ved
kontakter".
b. På sikkerhetsskinnen demonteres
plasthjørner, og skruene i begge ender
løsnes. Skinnen skal nå kunne bevege seg
fritt. Merk at skinnens bevegelighet kan bli
gjort vanskelig av smuss eller fett.
Deretter måles, om det er gjennomgang:
Måles det gjennomgang, virker
VLNNHUKHWVV\VWHPHW0nOHVGHWLQJHQ
gjennomgang, se under avsnittet "Feil ved
kontakter".

Feil ved kontakter.

.RQWUROOpURPHQHOOHUÀHUHDY
VLNNHUKHWVV\VWHPHWVNRQWDNWHU´KHQJHU´
og forsøk i så fall å utbedre ev. skader.
Kan skaden ikke utbedres, skal kontakten/
kontaktene skiftes ut. Sikkerheten virker
først nå gjennomgang måles. HUSK å
nullstille.

Kontakter mangler
i sikkerhetsboksen.

Hvi det er snakk om en kombinasjon
GHUpQDYVLNNHUKHWVLQQJDQJHQHL
sikkerhetsboksen ikke er i bruk, skal denne
LQQJDQJHQXWVW\UHVPHGHQNRQWDNW
Hvis den mangler, kjører ikke bordplaten,
men overskapene kjører riktig opp/ned.
Se monteringsveiledningen.
Når kontakt og andre sikkerhetskontakter
PUNRJ HUVDWWLQQNM¡UHUEnGH
bordplate og overskap riktig opp/ned.
Merk at det i visse tilfeller brukes 2
sikkerhetsbokses, hvorav den ene er
merket 8-9-10.
Hvis løfteenhetene kjører riktig opp/ned,
YLUNHUDOOHVLNNHUKHWVV\VWHPHU+86.n
nullstille.

3

6

j
6

5

1

2

5

Kontakt Pressalit Care eller forhandleren hvis det ikke er
mulig å avhjelpe problemet. Forsøk ikke selv å reparere
produktet, da garantien i gitt fall kan bortfalle.
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Manuelle løfteenheter

25

maks
100
100kg
kg
(220 lb)
lbs)

Manuelle løfteenheter
Maksimal belastning
Vegghengte 25
100 kg, inkl. bordplate.

max

Frittstående 26
100 kg, inkl. bordplate.

maks
100 kg
(220
(220lbs)
lb)

26

Betjening
Vegghengte/frittstående
Håndsvingt 27 frigjøres fra holderen under bordplaten og
VHWWHVLGULYDNVHOHQ+YLVGHWHUVDUJSnERUGSODWHQVN\YHV
avdekningen 28 foran drivakselen til side og håndsvingen
settes i.

27

Justering
Vegghengte/frittstående
 'HQPDQXHOOHO¡IWHHQKHWHQK¡\GHUHJXOHUHVYHGnGUHLH
håndsvingen. 29
 Det er viktig å slutte å dreie håndsvingen når man møter
motstand enten i øverste eller nederste posisjon. 30
 /¡IWHHQKHWHQHUK¡\GHUHJXOHUEDUIUDWLOPPRYHU
JXOYK¡\GH

28

Vedlikehold

29

 Det anbefales å la spindelen på den manuelle
O¡IWHHQKHWHQNM¡UHWLO\WWHUSXQNWHQHPLQVWpQJDQJL
XNHQ'HWWHJM¡UHVYHGnKHYHO¡IWHHQKHWHQWLOK¡\HVWH
nivå og deretter senke den til laveste, så de innvendige,
selvmørende delene blir smurt. 31
30

NB! Max
Min. NB!

31
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Manuelle løfteenheter

Ettersyn

32

'HWDQEHIDOHDWGHWIRUHWDVHWnUOLJHWWHUV\Q
Vegghengte
1. Kjør løfteenheten opp/ned for å undersøke om:
DGHWHUV\QOLJHGHIHNWHUHOOHUELO\GHUYHGO¡IWHHQKHWHQ
b. produktet kjører tilfredsstillende opp/ned.
(UGHWLNNHV\QOLJHGHIHNWHUHOOHUDQGUHELO\GHU
på de bevegelige delene, foretas det ikke noe mer.
Hvis teleskopbenet derimot er defekt, skal det skiftes ut.
.RQWDNWNM¡SVVWHGHWIRUnVNLIWHXW 
2. .RQWUROOpUYHJJEHVODJHQHRJVWUDPWLORPQ¡GYHQGLJ
Hvis veggbeslagene skal etterstrammes, kjøres bordet
KHOWRSS%RUGSODWHQPHGGHQIDVWVSHQWHWYHUUSUR¿OHQ
XQGHUVW¡WWHVRJYLQNHOJLURJWYHUUSUR¿OGHPRQWHUHV 32
%RUGSODWHQIMHUQHVRJDYVWDQGVU¡UIRUKnQGVYLQJKHQJHU
løst ned. 33 Håndsvingen settes i avstandsrøret, og bordet
kjøres ned og demonteres. 34 De to skruene bak på
teleskopbenet løsnes og teleskopbenet demonteres. 35
%ROWHQHSnYHJJEHVODJHWHWWHUVWUDPPHV 36
Teleskopbenet monteres igjen i omvendt rekkefølge og
NM¡UHVRSS%RUGSODWHQPHGGHQIHVWHGHWYHUUSUR¿OHQ
monteres. 37
3. .RQWUROOpURPE ULQJHQHHUULNWLJPRQWHUW 38
4. .RQWUROOpUKnQGVYLQJHQ 39 Hvis håndsvingen er defekt,
VNDOGHWVNLIWHVXW .RQWDNWNM¡SVVWHGHWIRUnVNLIWHXW 
Frittstående
1. Kjør løfteenheten opp/ned for å undersøke om:
DGHWHUV\QOLJHGHIHNWHUHOOHUELO\GHUYHGO¡IWHHQKHWHQ
b. produktet kjører tilfredsstillende opp/ned.
(UGHWLNNHV\QOLJHGHIHNWHUHOOHUDQGUHELO\GHU
på de bevegelige delene, foretas det ikke noe mer.
Hvis teleskopbenet er defekt, skal det skiftes ut.
.RQWDNWNM¡SVVWHGHWIRUnVNLIWHXW 
2. .RQWUROOpUEHQHQHRJVWUDPWLORPQ¡GYHQGLJ
3. .RQWUROOpUKnQGVYLQJ 40 Hvis håndsvingen er defekt,
VNDOGHWVNLIWHVXW .RQWDNWNM¡SVVWHGHWIRUnVNLIWHXW 

33

34

2

35

1
1

3
36
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Manuelle løfteenheter

Feilsøking

37

Vegghengte
Feil

Årsak

Avhjelping

Løfteenheten kjører ikke
V\QNURQW

Teleskopbenene er ikke
PRQWHUWLVDPPHK¡\GH
VWnULNNHLYDWHU 

Løfteenheten kjøres så
langt mot bunnposisjonen
som mulig. Tverakselen
demonteres i siden der
WHOHVNRSEHQHWHUK¡\HVW
En sekskantnøkkel settes i
teleskopbenet, og nøkkelen
dreies inntil teleskopbenet er
kjørt helt sammen.

Løfteenheten kjører ikke når
håndsvingen dreies.

Håndsvingen er ikke riktig
montert i drivakslen.

6N\YKnQGVYLQJHQKHOWQHG
og drei det slik at bordplaten
kjører både opp og ned.

Avstandsrøret er ikke riktig
koblet til vinkelgir.

Koble avstandsrøret riktig til
vinkelgir.
6HPRQWHULQJVYHL,HGQLQJ 

Vinkelgir er ikke riktig
koblet til den tverrgående
drivakselen mellom to de
teleskopbenene.

Koble vinkelgear riktig til den
tverrgående drivakselen.
6HPRQWHULQJVYHL,HGQLQJ 

Feil

Årsak

Avhjelping

Løfteenheten kjører ikke
V\QNURQW

Teleskopbenene er ikke
PRQWHUWLVDPPHK¡\GH
VWnULNNHLYDWHU 

Løfteenheten kjøres så
langt mot bunnposisjonen
som mulig. Tverakselen
demonteres i siden der
WHOHVNRSEHQHWHUK¡\HVW
En sekskantnøkkel settes
i teleskopbenet, og nøkkelen
dreies inntil teleskopbenet er
kjørt helt sammen.

Løfteenheten kjører ikke når
håndsvingen dreies.

Håndsvingen er ikke riktig
montert i drivakslen.

6N\YKnQGVYLQJHQKHOWQHG
og drei det slik at bordplaten
kjører både opp og ned

Avstandsrøret er ikke riktig
koblet til vinkelgir.

Koble avstandsrøret
ULNWLJWLOYLQNHOJLU 6H
PRQWHULQJVYHL,HGQLQJ 

Vinkelgir er ikke riktig
koblet til den tverrgående
drivakselen mellom to de
teleskopbenene.

Koble vinkelgear riktig til den
tverrgående drivakselen.
6HPRQWHULQJVYHL,HGQLQJ 

38

NB!

39
5

Frittstående

40

5

Kontakt Pressalit Care eller forhandleren hvis det ikke er
mulig å avhjelpe problemet. Forsøk ikke selv å reparere
produktet, da garantien i gitt fall kan bortfalle.
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Trinnløse løfteenheter

Trinnløse løfteenheter
41

Maksimal belastning

max
maks
75
75kg
kg
(165lbs)
lb)
(165

41

75 kg, inkl. bordplate.

Betjening

max
maks
75 kg
kg
75
(165lbs)
lb)
(165

Løfteenheten er klar til bruk når den trinnløse løfteenheten
er montert i henhold til monteringsveiledningen.

Justering
Løfteenheten justeres ved å løsne på skruen. Deretter kan
HQKHWHQVWLOOHVLQQL¡QVNHWK¡\GH6WUDPGHUHWWHUVNUXHQ
igjen. 42
42

Ettersyn
'HWDQEHIDOHDWGHWIRUHWDVHWnUOLJHWWHUV\Q
1.

2.

Kontroller bæringene. En bæring skal skiftes ut hvis det
konstateres brudd på den. Dette gjøres ved å undertøtte
bordplaten og demontere denne fra bæringen. 43
% ULQJHQGHPRQWHUHVIUDYHJJEHVODJHWYHGnVNUX
bolten helt ut. 43 0RQWHULQJDYQ\E ULQJIRUHWDV
i omvendt rekkefølge.
.RQWUROOpUYHJJEHVODJHQHRJVWUDPWLORPQ¡GYHQGLJ
9HGHWWHUVSHQQLQJGHPRQWHUHVE ULQJHQH LQNOXGHUW
ERUGSODWH IUDYHJJEHVODJHWYHGnVNUXEROWHQHKHOWXW 44
Heretter kan veggbeslagene etterspennes. 45 Delene
monteres igjen i omvendt rekkefølge.

43

44

Feilsøking
Feil

Årsak

Avhjelping

%RUGSODWHQVWnULNNHLYDWHU

Veggbeslagene er ikke
PRQWHUWLVDPPHK¡\GH
LNNHLYDWHU 

Kan ikke bæringene justeres
LK¡\GHQNRQWUROOHUHV
JHYLQGVW\NNHWVRPOLJJHU
inne i veggbeslaget. Det
PnLNNH¿QQHVVNUXHKRGHU
VRPJHYLQGVW\NNHWLNNHNDQ
kjøre forbi.

45

Kan ikke bæringene
IDVWVSHQQHVLHQJLWWK¡\GH
anbefales å justere litt på
K¡\GHQRJVnIRUV¡NHLJMHQ
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Generelt
Rengjøring
Daglig
%UXNYDQOLJVnSHYDQQ8QQJnEUXNDYVOLSHQGHHWVHQGHRJ
NORUKROGLJHUHQJM¡ULQJVPLGOHU6N\OOPHGUHQWYDQQRJW¡UNDY
PHGHQP\NNOXW
Produktene kan ikke rengjøres i en autoklav.
Leilighetsvist
)RUnIMHUQHNDONÀHNNHUSnDOXPLQLXPVGHOHUEUXNHVGHOHU
30 % husholdningseddik til 7 deler vann. Tørk deretter av
delene med en klut vridd i rent vann.

CE
CE-merkingen viser at dette produktet er fremstilt
i henhold til maskindirektivet 2006/42/EF den 17.
mai 2006.

,QIRUPDVMRQRPDYVNDI¿QJRJJMHQEUXN
(OHNWULVNRJHOHNWURQLVNXWVW\U ((( LQQHKROGHUPDWHULDOHU
komponenter og stoffer som kan være farlige og skadelige
for menneskers helse og for miljøet, når avfallet av elektrisk
RJHOHNWURQLVNXWVW\U :((( LNNHDYKHQGHVSnULNWLJPnWH
$YIDOODYHOHNWULVNRJHOHNWURQLVNXWVW\UPnLNNHDYKHQGHV
sammen med usortert husholdningsavfall, men skal samles
LQQIRUVHJVHOY$YIDOOHWKnQGWHUHVHWWHUGHORNDOHP\QGLJKH
tenes anvisning.
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