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Viktig

Denne bruksanvisningen inneholder viktige sik-
kerhetsinstruksjoner og informasjon om bruk av 
løfteren og tilbehøret.

Brukeren i denne bruksanvisningen er personen 
som løftes.
Assistenten er personen som betjener løfteren.

Advarsel! 
Dette symbolet indikerer viktig 
informasjon om sikkerhet. Disse 
instruksjonene må følges nøye.

Les bruksanvisningen før bruk!  
Det er viktig å forstå bruksanvis-
ningens innhold fullt og helt før 
utstyret betjenes.

Hvis nødsenk blir brukt skal 
løfteren merkes med “ikke i bruk” 
og service skal bestilles!

De roterende delene utgjør en 
klemfare!

Last ned dokumentasjon fra www.etac.com, slik 
at du har den nyeste utgaven.

“Manufacturer’s Declaration” finner du i Molift Quick
Raiser Teknisk Manual (TM13001)

Norsk Manual
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Molift Quick Raiser 205

Molift Quick Raiser 205 er en mobil løfter fra 
sittende til stående, som er ment for å reise opp 
og forflytte en person til/fra en stol, en rullestol 
eller et toalett med et seil. Løfterens utforming og 
løftebevegelsens geometri etterligner personens 
naturlige bevegelsesmønster. Molift Quick Raiser 
205 er utformet for brukere som kan følge instruk-
sjoner, har god stabilitet i overkropp og som kan 
bære sin kroppsvekt på minst ett av sine ben, men 
som trenger assistanse i stående posisjon. 
Løfteren er fremstilt av lette materialer, og er 

utstyrt med hjul og en elektrisk motor som drives 
av et batteri. Løfteren betjenes med håndkontrol-
len eller kontrollpanelet på løfteren. Den har 
elektrisk regulerbare ben, og en løftekapasitet på 
205 kg (451 lb). 
Den er ideell for pleiesituasjoner på institusjoner, 
men kan også brukes i private hjem og pleiehjem. 
Løfteren skal bare brukes til forflytning over korte 
avstander, for eksempel mellom en stol og en 
seng eller inn til baderom/hvilerom, og er ikke en 
erstatning for rullestol eller lignende.

Om Molift Quick Raiser 205

Komponenter:

Løftearm

StyrehåndtakNødstopp

Benstøtte

Ben
Chassis

Vogn

Batteri

Løftesøyle

Håndkontroll

Hjul//svinghjul 
(bakre, med brems)

Fotplate

Strømkabel

Holder til 
strømkabel

6mm sekskantnøkkel
17 mm skrunøkkel

45

Molift Smart 150 / www.etac.com 

EN
N
O

D
E

FR
IT

ES
FI

SV
N
L

D
A



Produktetikett / GS1-128
Strekkoden på etiketten inneholder EAN-nummer, 
serienummer og produksjonsdato.

Advarselsetiketter og symboler
Detaljert forklaring av symboler på produktet:

Anvendt del type BF Ladeindikator

CE-merket
Dobbelt isolasjon 
symbol

Se bruksanvisningen Manufacturer

Kun for bruk 
innendørs YYYY-MM-DD

Date of manufacture

Skal ikke kastes som 
restavfall Catalogue number

Nødsenking Serial number

Serviceindikator Medical Device

Batteriindikator

Produktidentifisering

Generelt

Samsvarserklæring
Molift Quick Raiser 205 og tilbehøret som er beskrevet i denne bruksanvisningen er 
CE-merket i samsvar med EU-rådsdirektiv 93/42/EEC om medisinsk utstyr i klasse 1, og er 
testet og godkjent av et uavhengig organ i samsvar med standardene IEC 60601-1, IEC 
60601-1-2 og NS-EN ISO 10535:2006.

Bruksbetingelser
Løfting og forflytning av personer medfører alltid en viss risiko, og utstyret og tilbehøret som er beskre-
vet i denne bruksanvisningen skal bare brukes av kvalifisert personale.

Endringer og bruk av komponenter som er laget av andre produsenter.
Vi anbefaler at det kun brukes Etac Molift komponenter og reservedeler. Samsvarserklæringen blir ugyl-
dig, og Etac står ikke ansvarlig for garantien dersom utstyret er utsatt for modifikasjoner. Etac har intet 
ansvar for eventuelle feil eller ulykker som kan oppstå ved bruk av komponenter fra andre produsenter.

Bare autorisert personale har tillatelse til å åpne løfteren eller tilbehøret for å 
utføre service eller reparasjoner. Fare for skade som følge av roterende deler og 
elektrisk støt.

Løfteren skal ikke betjenes av personen som løftes.

Garanti
2 års garanti mot feil i utførelse og materialer på våre produkter.
Se betingelser på www.etac.com
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Sikker arbeidsbelastning (SWL):
 205 kg (451 lbs) 
Enhetens vekt:
 Enhetens totalvekt: 41 kg/ 90.4 lb
 Understell: 17.8 kg/ 39.2 lb
 Løftesøyle m. batteri: 15.4 kg/ 34 lb
 Benstøtte: 2.8 kg/ 6.2 lb
 4-punkts løftearm: 5 kg/11 lb
Batteri:
 SLA 24V 2.9 Ah
 LiFePO4 25.6V 2.4 Ah
Batterilader:
 Inngang: 100-240 VAC, 
 50-60 Hz, maks 0.35 A
 Utgang: 29.4 VDC, 0,5 A
Batteri ladetid:
 5 timer
Vurdert ytelse:
 100 løft på: 75 kg og 500mm
Løftehastighet:
 35 mm/sekund (1,4 tommer/sekund) 
 med 75 kg (165 lb) belastning
Beskyttelsesklasse:
 IP24 (Komplett løfter).
 Beskyttet mot faste gjenstander som er
 12.5 mm i diameter eller større. Vannsprut
 mot løfteren fra hvilken som helst retning
 skal ikke ha noen skadelig effekt.
Betjeningskraft, knapp:
 Knapper på kontrollpanelet: < 5 N
 Knapper på håndsett: < 5 N
Materiale:
 Aluminium, plast, stål
Motor:
 Løftemotor: 24 V DC
 Benspredemotor: 24 V DC
Svingdiameter:
 1144 mm / 1300 mm  
 (453/64 tomme) / (513/16 tomme)
Forventet levetid:
 Løfteren har en forventet levetid på 30 000  
 sykluser eller 10 år.
Applied parts:
 Seil
 Fotbrett
 Hånhåndtak

Tekniske data Quick Raiser 205
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Montering

Før montering

Finn monteringsverktøyene (5 mm sekskantnøkkel 
og 17 mm fastnøkkel)

1

5

3 4x 3x

6

4

2

1. Batteri
2. Benstøtte
3. Søyle i understell
4. Løftearm
5. Strømkabel
6. Håndkontroll

Montering av løfteren skal kun 
utføres av kvalifisert personell

Alle skruer med gjengelås skal 
bare brukes én gang. Reservedel 
art.nr. 2920075

1 - Batteri

Trykk inn nødstoppknappen før montering

Sett søylen på et vannrett underlag. Kontroller at 
nødstoppknappen er trykket inn. Koble ledningen 
fra kontrollpanelet til batteriboksen. Skyv bat-
teriboksen på plass.

Stram skruen medurs med sekskantnøkkelen. NB! 
Husk å bruke skiven.

Sørg for at batteriet er ordentlig 
festet før søylen monteres i 
understellet
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2 - Benstøtte

Monter benstøttebraketten.

3 - Søyle i understell

Sett dekselet på løftesøylen. Vri dekselet til 
siden for å feste det på søylen. Sett løftesøylen i 
understellet. 

Monter skruen med skive på søylen. Skyv skruen 
ned til understellet, og stram skruen.

Legg løfteren på siden. Sett inn skruen og skiven 
i det øverste hullet, og stram skruen. Koble til 
kabelen mellom søylen og understellet. 

Skruene sørger for at søylen ikke kan 
trekkes oppover. 
Løfteren må ikke brukes hvis ikke 
begge skruene er festet.
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4 - Løftearm

Sett dekselet på løftearmen. Sett løftearmen i 
vognen og sett inn bolten. 

Sett inn bolten og stram skruen med en 17 mm 
fastnøkkel og en 6mm sekskantnøkkel.
Sørg for at løftearmen er ordentlig festet til 
løftevognen på søylen.

Sett det nedre dekselet på løftesøylen.

5 - Strømkabel

Koble ledningen til bunnen av batterienheten.

Monter det nedre dekselet på understellet. Husk å
legge tilbake det medfølgende verktøyet.
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6 - Håndkontroll

Koble håndkontrollen til kontrollpanelet. 

Løfteren må ikke tas i bruk før 
monteringen er kontrollert ifølge 
sjekklisten.

Sjekkliste etter montering

Bruk denne sjekklisten til å kontrollere at løfteren 
er riktig montert og at den kan betjenes trygt.

Tilbakestill nødstoppknappen ved å
dreie den medurs etter montering.
Servicelampen skal nå lyse gult. Når
sjekklisten er utført, tilbakestilles
serviceindikatoren som beskrevet i
monteringsanvisningen.

 Kontroller at benstøtten og løftearmen er 
riktig festet, og at det ikke finnes løse deler på 
løfteren.

 Kontroller at løftesøylen er riktig festet i under-
stellet – og at begge skruene er strammet.

 Koble løfteren til et strømuttak for å 
kontrollere at den integrerte batteriladeren 
fungerer. Lad batteriet om nødvendig.

 Kontroller at løfteren ikke har synlige skader 
eller andre feil.

 Foreta ett løft med 50–100 kg belastning
     NB! Løfteren kan ikke betjenes under lading.

Reset serviceindikator

Hvis serviceindikatoren lyser gult, må du kontakte 
din Molift-servicepartner 
for å få utført nødvendige tiltak.

Serviceindikatoren begynner å blinke gult igjen når 
det har gått 12 måneder og det er tid for periodisk 
inspeksjon. 
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Bruke Molift Quick Raiser 205

Håndkontrollen har 4 knapper for løfting og
senking av løftearmen og inn-/utfelling av bena.
Håndkontrollen har en indikatorlampe som tennes 
når batterinivået er lavt og løfteren må lades

Håndkontroll, 4 knapper
 Art.-nr. 2910010

Håndkontroll, 2 knapper
 Art.-nr. 2910011

Løftearm - Opp / Ned
NB! Løfteren er mest ustabil i øverste stilling.

Ben - Inn / Ut
NB! Spre bena for høyere stabilitet og bedre 
tilgang til stolen eller toalettet.

Håndkontroll

Generelle sikkerhetshensyn
Bruk bare tilbehør og seil som er justert slik at de 
passer til brukeren, type funksjonsnedsettelse, 
størrelse, vekt og type forflytning.

Driftspauser/driftssyklus.
Molift Quick Raiser 205 skal kjøres konstant i 
maksimalt 2 minutter (med maksimal last), deret-
ter hvile i minst 18 minutter. Driftssyklus 10 %. 
(Intervaller i henhold til standarden ISO-EN 10535)

Sikker arbeidsbelastning
Løfteren er merket med sikker arbeidsbelastning 
(SWL)

Hvis den maksimale sikre 
arbeidsbelastningen for løfteren, 
opphenget og kroppsstøtten er 
forskjellig, skal den laveste maksi-
male lasten alltid brukes

Molift-løftere skal bare brukes til å 
løfte personer. Bruk aldri løfteren 
til å løfte eller flytte gjenstander av 
noe slag.

Inspeksjon som utføres daglig eller før bruk:

 Kontroller at det ikke finnes synlige skader, feil 
eller deformeringer på løfteren.

 Kontroller at løftearmfestet, benstøtten, 
batteriboksen og alle avtakbare deler er riktig 
montert og festet

 Test nødstoppknappen

 Kontroller batterinivåindikatoren og 
servicelampen

 Pass på at stroppene på seilet ikke har synlig 
skade eller slitasje.

 Kontroller at hjulene ruller fritt og at løfteren 
er lett å manøvrere

 Prøvekjør løfterfunksjonene og kontroller at 
det ikke kommer unormale lyder fra løfteren

Hvis det er feil eller skader på 
seilet, må løfteren tas ut av bruk 
og merkes med “i ustand”.

Før bruk/daglig kontroll
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Sikkerhetsinnretninger

Molift Quick Raiser 205 er utstyrt med flere 
sikkerhetsinnretninger, som har til formål å hindre 
skade på personale og utstyr i tilfelle feil bruk eller 
feil på enheten.

Løfteren har en overbelastningsføler, som hindrer 
at løfteren kan brukes hvis lasten overstiger sikker 
arbeidsbelastning.
Opphenget er hengslet for å hindre at brukeren 
kommer i klem mellom armen og opphenget.

Elektronikken deaktiveres hvis den blir overop-
phetet. Vent til løfteren er kjølt ned før den brukes 
igjen.

Styrehåndtak

Bruk styrehåndtakene til å flytte løfteren.

Unngå å skyve eller trekke i 
brukeren, løftesøylen eller 
løftearmen. 
Det kan føre til stabilitetsproble-
mer, og løfteren kan velte.

Løfteren skal bare brukes til forflytning
over korte avstander. Den er ikke en erstatning
for en rullestol eller lignende.

Bremser

De bakre hjulene/svinghjulene er utstyrt med 
bremser. Tråkk på bremsen for å låse hjulet. Skyv 
opp eller tråkk på den øvre delen av bremsen for å 
frigjøre den.

Nødstopp/nødsenking

Nødstopp
Nødstoppknappen slår av strømmen når den 
trykkes inn. Drei den medurs for å tilbakestille den.

Elektrisk nødsenk
Bruk en penn eller en skarp gjenstand til å holde
inne knappen for elektrisk nødsenking for å senke
opphenget. Den elektriske nødsenkefunksjonen
fungerer ikke hvis nødstoppknappen er aktivert.

Bruk den elektriske nødsenkingen 
bare hvis ingen andre knapper 
fungerer.

Manuell nødsenking
Bruk fastnøkkel i det nedre dekselet til å vippe av
dekselet på kontrollpanelet ved to punkter. 

Trykk inn nødstoppknappen før
dekselet tas av. Roterende deler
medfører en klemfare!

Bruk den medfølgende 17 mm fastnøkkel til å
dreie kuleskrue moturs til brukeren er senket ned.
Den manuelle nødsenkefunksjonen skal bare
brukes når elektrisk nødsenking ikke fungerer.

Hvis nødsenk blir brukt skal
løfteren merkes med “ikke i bruk”
og service skal bestilles!
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Transport- og driftsbetingelser

Transport og lagring
Ved langtidslagring anbefales det å aktivere 
nødstoppknappen (trykket inn). 
Løfteren kan lagres og transporteres ved tempera-
turer mellom -25 - 70 °C.

Drift
Løfteren er konstruert for bruk ved vanlig romtem-
peratur (+5 til +40 °C).
Lufttrykk: 70 – 106 kPa
Relativ fuktighet: 15 - 93 %
Etter lagring eller transport i andre temperaturer 
må løfteren stå i et rom med egnet temperatur til 
den når sikker driftstemperatur.

Medisinsk elektrisk utstyr krever 
spesielle forholdsregler med hen-
syn til elektromagnetisk kompatibi-
litet (EMK). Flyttbart eller bærbart 
radiokommunikasjonsutstyr kan 
påvirke det medisinske elektriske 
utstyret, og skal holdes minst 25 
cm (10 tommer) fra elektronikken 
på løfteren.

Batteri

Molift Quick Raiser 205 leveres med et 24V SLA 
batteri eller et 25.6V LiFePO4 batteri, hvor begge 
varianter har en integrert lader. 
SLA batteriet har en estimert livslengde på 
omtrent 500 ladesykluser.
LiFePO4 batteriet har en estimert livslengde på 
omtrent 2000 ladesykluser  

Lad batteriet når du mottar det, og 
deretter hvert halvår, for å unngå 
batterisvikt.

Batteriene må kastes som spesialav-
fall ifølge gjeldende bestemmelser. 
Skal ikke kastes som restavfall

Batteri- og serviceindikator

Skrunøkkelsymbol/
serviceindikator

Batterisymbol/
batteriindikator

Det elektriske systemet har en strømspare-
funksjon som slår av det elektriske systemet fem 
minutter etter siste betjening. Alle indikatorer 
slukkes. Systemet aktiveres ved å trykke på en av 
betjeningsknappene

Batteriindikator på kontrollpanel
Når batteriindikatoren lyser gult, har løfteren til-
strekkelig strøm igjen til én fullstendig løftesyklus 
med maks. belastning. Når batterinivået blinker 
gult, er det bare mulig å senke løftearmen.

Batteriindikator Batterinivå
Grønn 80% eller mer

Grønn 80 - 60%

Grønn 60 - 40%

Grønn 40 - 20%

Gul eller gul 
blinking

20 % eller mindre
(løfteren må lades)

Elektronikk
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Serviceindikator (fra 01.01.2018)
Elektronikken i løfteren registrerer løftet vekt og 
antall løft. Etter en bestemt driftsperiode vises et 
signal om at det er behov for service.

Servicelampe Modus
Lyser ikke Ikke behov for service
Blinkende grønn Bestill service
Gul Behov for periodisk 

inspeksjon
Rød Utfør service

Serviceindikator (frem til 31.12.2017)
Elektronikken i løfteren registrerer løftet vekt og 
antall løft. Etter en bestemt driftsperiode vises et 
signal om at det er behov for service.

Servicelampe Modus
Lyser ikke Ikke behov for service
Gul Bestill service
Gul blinking Behov for periodisk 

inspeksjon
Rød Utfør service

Lading

LED

Løfteren har en integrert lader. Parker løfteren og
koble den til en stikkontakt for å lade batteriet.
LED-lampen bak på batteriboksen lyser rødt under
lading.
LED-lampen på batteribokset lyser grønt når
løfteren er ferdig ladet.
LED-lampene på kontrollpanelet vil lyse hvert 10.
sekund under lading.

Ikke posisjoner løfteren på en 
måte som gjør det vanskelig å 
trekke ut strømkabelen

Løfteren må ikke lades på badet 
eller i rom med våte flater!

Trekk støpselet ut av stikkontak-
ten før løfteren flyttes

Integrert 
batterilader

Strømkabel 
(frakobling av 

enheten)
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Forflytning

Planlegg løfteoperasjonen på forhånd for å sikre 
at den foregår mest mulig trygt og uproblematisk. 
Husk å arbeide ergonomisk. Vurder risikoen og 
ta notater. Assistenten er ansvarlig for brukerens 
sikkerhet. 

Bruke seil

Det er viktig å teste seilet med den individuelle 
brukeren og i den tiltenkte løftesituasjonen.

Les bruksanvisningen for seilet før 
bruk.

Ikke bruk seil som er skadet eller 
svært slitte.

Seil fra andre produsenter
Bruk bare Molift-seil. Etac har intet ansvar for 
eventuelle feil eller ulykker som kan oppstå ved 
bruk av seil fra andre produsenter.

Regulere benstøtten

Plasser Quick Raiser 205 foran brukeren. 
Plasser føttene på fotplaten. Hjelp om nødvendig 
pasienten å plassere føttene riktig. 
Lås hjulene på løfteren før brukeren løftes.
Optimal vinkel i brukerens ledd før løfting er 
90 grader. 

Pass på at høyden på benstøtten 
er riktig justert i forhold til den 
aktuelle brukeren. Toppen
på putene bør være 2 cm under
brukerens kne.

Bruk knotten til å justere benstøtten opp eller ned 
ved behov.

Sørg for at brukeren ikke lener 
seg frem eller svaier til sidene før 
og under løfting og senking av 
brukeren.

Alternative kneputer med stropper
Alternative kneputer kan tas av og vendes 180 
grader for økt støtte på enten innside eller utside 
av brukerens ben.  

A CB

AAB C

90˚

90˚

90˚
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Bruke 4-punkts løftearm

Fest seilet til løftearmen ved å føre stroppen inn i 
alle 4 krokene. 

Trekk i den løse stroppen for å justere strop-
plengden. Pass på at begge sider har samme 
lengde.

Pasientens vekt sørger for at stroppen låses fast 
i løftearmen. Brukeren må lene seg litt bakover 
under løfting, og om mulig holde seg fast i 
håndtakene.

Fjerne seilet

Løsne stroppen igjen ved å vinkle spennen og 
trekke ut stroppen.

Bruke 2-punkts løftearm

På 2-punkts løftearm festes tauene til løftearmen 
ved å stramme dem fra oversiden og trekke dem 
inn i taufestene.

Fjerne seilet

Løsne båndet ved å føre fingrene langs tauet bort 
fra pasienten.

RgoSling Active kan bare brukes 
med 4-punkts oppheng. RgoSling 
Stand Up kan bare brukes med 
2-punkts oppheng. 
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Løfting/senking

Stå ved siden av personen du løfter når brukeren 
flyttes. Kontroller at armer og ben ikke kommer i 
veien for sete, seng osv. Oppretthold øyekontakt 
med brukeren, slik at vedkommende føler seg 
trygg.

Om mulig: Fell ut hjulunderstellet til full bredde 
før løftet, ved å bruke knappen for justering av 
understellsbredde på håndkontrollen.

1. Kontroller at seilet sitter som det skal rundt 
brukeren og at stroppløkkene er festet riktig til 
krokene på opphenget.

2. Kontroller at brukeren har begge føttene godt 
plassert på fotplaten på løfteren.

3. Stram opp seilstroppene uten å løfte brukeren. 
Kontroller at begge løkkene på seilet er riktig 
festet, for å unngå at brukeren glir eller faller.

4. Kontroller at beltespennen sitter som den skal
5. Løft brukeren til stående stilling, og stram og 

juster seilet om nødvendig.

Sørg for at brukerens hender er 
plassert på riktig måte, slik at 
løfteselene ikke klemmer hendene 
og fingrene til brukeren.

NB! Hjulene på gjenstanden som brukeren løftes 
fra eller til, må være i låst stilling.

Forflytning

Løft pasienten forsiktig til bakenden går klar av 
setet, og stram beltet. Lås opp hjulene på løfteren 
og flytt pasienten til neste sted.

Vær forsiktig for å unngå kollisjon med møbler, 
vegger, dører osv. under forflytning. 

Løfteren skal ikke brukes til å 
løfte eller flytte brukere på skrått 
underlag.

Unngå tykke tepper, høye dørterskler, ujevne over-
flater eller andre gjenstander som kan blokkere 
hjulene. Løfteren kan bli ustabil hvis den tvinges 
over slike hindringer, noe som øker risikoen for å 
velte.

Løfteren skal bare brukes til forflytning over korte 
avstander. Den er ikke en erstatning for rullestol 
eller lignende.
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Tilbehør

(Anbefalt) tilleggsutstyr og tilbehør til Molift Quick 
Raiser 205.

Tilbehør

Skjøteledning
 Art.nr.: 2920117

Antiskli Innlegg sett for fotbrett
 Art.nr.: 2920151

Fotbrett, forhøyet 10 cm
 Art.nr.: 2910065

Komplett sett med brakett og store kneputer
 Art.nr.: 2910056
Store kneputer
 Art.nr.: 2910077
Komplett sett med brakett og små kneputer
 Art.nr.: 2910059
Små kneputer
 Art.nr.: 2910076

Løftearmer og seil

4-punkts løftearm:

Quick Raiser Active løftearm
 Art.nr.: 2910060

Rgosling Active
 Art.nr.: 1720910 Størrelse  XS
 Art.nr.: 1720920 Størrelse  S
 Art.nr.: 1720930 Størrelse  M
 Art.nr.: 1720940 Størrelse  L
 Art.nr.: 1720950 Størrelse  XL

2-punkts løftearm:

Quick Raiser Stand Up løftearm
 Art.nr.: 2910061

Rgosling Stand Up
 Art.nr.: 1720710 Størrelse  XS
 Art.nr.: 1720720 Størrelse  S
 Art.nr.: 1720730 Størrelse  M
 Art.nr.: 1720740 Størrelse  L
 Art.nr.: 1720750 Størrelse  XL
 
Rgosling Stand Up Padded
 Art.nr.: 1720810 Størrelse  XS
 Art.nr.: 1720820 Størrelse  S
 Art.nr.: 1720830 Størrelse  M
 Art.nr.: 1720840 Størrelse  L
 Art.nr.: 1720850 Størrelse  XL
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Vedlikehold

Rengjøring og desinfeksjon

Vaskes regelmessig. Rengjør overflater med en 
fuktig klut og et egnet pH-nøytralt rengjørings-
middel. Ikke bruk løsemidler eller sterke væsker. 
Det kan skade løfterens overflater. Ved nødvendig 
desinfeksjon: bruk isopropylalkohol. Unngå 
slipende rengjøringsprodukter. 

• Fjern dekselet på løftearmen og rengjør under.

• Fjern om nødvendig benstøtten, slik at den 
kan rengjøres med rennende vann.

• Fjern hår og lo fra hjulene, og kontroller at 
hjulene roterer fritt. 

Rengjør kontakt og håndkontroll med isopropyl-
alkohol for å fjerne fett og smuss om nødvendig. 
Kontroller nødstoppfunksjonen etter rengjøring. 
Løfteren skal ikke utsettes for rennende vann.

Pass på at etikettene ikke blir ska-
det eller løsner under rengjøring.

Rekondisjonering

Følg prosedyren for rengjøring og montering, 
utfør periodisk inspeksjon og bruk sjekklisten etter 
montering for å rekondisjonere løfteren.

Gjenvinning

Se “Instruksjoner for gjenvinning” for riktig kasser-
ing av produktet. Se www.etac.com.

Reservedeler

En liste over reservedeler er tilgjengelig på 
forespørsel.

Periodisk inspeksjon, omfang

Periodisk inspeksjon er en visuell undersøkelse 
(særlig av løfterens bærende konstruksjon og 
løftemekanisme med festepunkter, bremser, 
betjening, sikkerhetsinnretninger og personløften-
heter) ifølge den periodiske inspeksjonsrapporten 
for Molift Quick Raiser 205. 
Se www.etac.com.

Hvis det oppstår fare for sikker-
heten, skal løfteren umiddelbart 
tas ut av bruk og merkes tydelig 
med “i ustand”. Løfteren skal ikke 
brukes før den er reparert.

Periodisk inspeksjon skal utføres minst én gang 
i året, eller oftere hvis det er påkrevd i lokale 
bestemmelser. Inspeksjonen skal utføres av servi-
cepersonell som er autorisert av Etac. Kontakt Etac 
på molift@etac.com for opplæring og 
autorisasjon, eller for anbefaling av en godkjent 
servicepartner. 

Ved periodisk inspeksjon skal personen som fore-
tar inspeksjonen fylle ut inspeksjonsrapporten for 
Molift Quick Raiser 205. inspeksjonsrapporten skal 
tas vare på av personen som foretar inspeksjonen. 
Dersom kontrollen avdekker defekter og skader, 
skal løfteren tas ut av bruk og merkes med «i 
ustand» til den er reparert.
Etter den regelmessige kontrollen er gjennomført, 
tilbakestilles serviceindikatoren, se side 51.

Periodisk inspeksjon
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Feilsøking
Symptom Mulig årsak/tiltak
Løftesøylen er ustabil Låseboltene er ikke strammet eller løftesøylen 

står ikke riktig plassert i understellet / kontroller 
om søylen er riktig plassert i understellet og/eller 
stram boltene

Løfteren kan bare beveges én vei (opp eller ned) / 
bena kan bare beveges én vei (inn eller ut)

Feil på håndkontrollen / skift ut med alternativ sty-
reenhet fra annen løfter og/eller ny håndkontroll
Feil på elektronikken / kontakt den lokale 
servicerepresentanten

Løfteren beveger seg opp og/eller ned av seg selv 
/ bena beveger seg av seg selv

Kortslutning mellom håndkontrollen og løfteren / 
rengjør kontaktene på håndkontrollen og under-
stellet med sprit for å fjerne fett og smuss
Håndkontrollen er defekt / skift håndkontrollen / 
kontakt den lokale servicerepresentanten
Releene/elektronikken fungerer ikke som de skal 
/ skift elektronikken/releene / kontakt den lokale 
servicerepresentanten

Løftearmen beveger seg ikke / bena beveger seg 
ikke

Utladet batteri / lad batteriet
Nødstopp aktivert / drei medurs for å tilbakestille
Håndkontroll frakoblet / koble til håndkontrollen 
igjen
Håndkontrollen er defekt / skift håndkontrollen / 
kontakt den lokale servicerepresentanten
Funksjonsfeil på elektronikken / kontakt den lokale 
servicerepresentanten
Feil på motoren / kontakt den lokale 
servicerepresentanten
Kontroller kontakten mellom søylen og 
understellet
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