
Bruk av løfteplattformen
• Er tablå låst med  nøkkel må det låses opp før bruk .
• For å tilkalle plattformen trykker du inn kjøreknapp med ønsket kjøreretning og hold den inne til plattformen

stanser. Døren åpnes automatisk.
• Kjør inn på plattformen og lås rullestolens hjul.
• Trykk og hold inne knapp med ønsket kjøreretning, dørene lukkes og plattformen settes i bevegelse. Dørene

låses automatisk når lattformen er i bevegelse. Låsen frigjøres når plattformen når endestopp oppe eller
nede.

• Hvis knappen slippes under kjøring, stopper plattformen. Trykk inn knapp på nytt for å fortsette kjøring.
• Plattformen stopper automatisk i riktig posisjon ved endestopp oppe eller nede. Dørene åpnes  automatisk.
• Plattformen har sikkerhetsplate under og stopper øyeblikkelig hvis den treffer en hindring.  Slipp

kjøreretnings-knappen. Trykk på kjøreretningsknapp motsatt vei. Plattformen vil nå kjøre oppover slik at
hindringen kan fjernes. Videre nedkjøring kan fortsettes.

• Trykkes NØDSTOPP-knappen inn, stopper plattformen. Knappen blir stående inntrykket. Frigjøres ved å dreies
medurs.

• Etter avkjøring  bør kurven parkeres minimum 10cm over eller under endestopp slik at døren låses mekanisk
og ikke kan slå i vinden.

Nødsenkning
Hvis plattformen ikke lar seg kjøre, er det mulig for medhjelper å nødsenke plattformen på følgende måte:
• Skru av strømmen ved å trekke ut støpselet av stikkontakten.
• Fjern proppen på toppen av det ene “tårnet”.
• Sett inn sveiven som fulgte med løfteplattformen.
• Sveiv til plattformen er i ønsket posisjon, men aldri forbi normalt stoppested.
• Fjern sveiven, monter proppen og slå på strømmen igjen.

Nødåpning av dørene
Stikk en skrutrekker inn i hullet ved dørlåsen på den dør som skal åpnes, og press skrutrekkeren nedover.  
Dørlåsen slipper slik at døren kan åpnes.

Vær oppmerksom på
Dører: Plattformen kan bare kjøres når dørene er helt igjen. 
Dørlåser: Dørene er låst under kjøring og dørlåsen åpnes når plattformen når endestopp oppe eller nede. 
Vinterbruk: Snø og is på bakken under plattformen hindrer den i å kjøre helt ned. Dørlåsene frigjøres da ikke. 
Varmekabel SKAL være påslått gjennom hele vinteren.

NB!  Makslast 400 kg 

Ved behov for service skal NAV kontaktes 

Strategos B 
Bruksanvisning og nødprosedyre




