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In deze handleiding staan belangrijke veiligheidsinstructies en informatie over het gebruik van de
tillift en de accessoires.
In deze handleiding is de gebruiker de persoon die
wordt getild.
De assistent is de persoon die de tillift bedient.
Waarschuwing!
Dit symbool geeft belangrijke
informatie over de veiligheid aan.
Volg deze instructies zorgvuldig.
Lees de gebruikershandleiding vóór
gebruik!
Het is belangrijk dat u de inhoud
van de gebruikershandleiding
volledig begrijpt voordat u de
apparatuur gebruikt.
Op www.etac.com kunt u de laatste versie van de
documentatie downloaden.
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Molift Smart 150
Onderdelen van de tillift:

Tilarm
Handbediening
Ophanging

Duwhandvatten

Handbediende
nooddaling

Accu
Tilkolom

Motor /
actuator

Onderhoudslampje

Elektrische
nooddaling

Acculampje

Noodstop

locking handvat
Onderstel

Poten

Pedalen voor
Bijstelbeen
Wiel / zwenkwiel
(achteraan met rem)

Over de Molift Smart 150
De Molift Smart 150 is een inklapbare mobiele
tillift voor het tillen en verplaatsen van een
persoon van/naar een bed, stoel, rolstoel of toilet
met een sling. De tillift is gemaakt van lichte
materialen, is uitgerust met zwenkwielen en een
elektrische actuator, en wordt gevoed door een
accu. De tillift heeft manueel verstelbare poten en
een draagvermogen van 150 kg (330 lbs).

De tillift is ideaal voor gebruik in ziekenhuizen en
verpleeghuizen, maar ook geschikt voor gebruik
in woningen. De tillift is uitsluitend bedoeld voor
verplaatsingen over korte afstanden, zoals tussen
stoel en bed of naar een badkamer/toilet. De tillift
is niet bedoeld voor transport van de gebruiker
over langere afstanden.
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Algemeen
Verklaring van overeenstemming
De Molift Smart 150 met toebehoren zoals beschreven in deze handleiding is voorzien van
een CE-markering overeenkomstig EU-richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen,
klasse 1, en is getest en goedgekeurd door een externe instantie conform de normen IEC
60601-1, IEC 60601-1-2 en NS-EN ISO 10535:2006.

Gebruiksvoorwaarden
Het tillen en verplaatsen van een persoon houdt altijd een bepaald risico in. Daarom mag alleen goed
opgeleid personeel de apparatuur en de accessoires uit deze gebruikershandleiding gebruiken.

Aanpassingen en gebruik van onderdelen van andere fabrikanten.
We raden u aan om uitsluitend Molift-onderdelen en -reserveonderdelen te gebruiken. Als er aanpassingen aan het product worden uitgevoerd, vervalt de conformiteitsverklaring en kunnen er geen
garantieclaims bij Etac worden ingediend. Etac is niet aansprakelijk voor fouten of ongevallen door het
gebruik van onderdelen van andere fabrikanten.
Alleen gecertificeerd personeel mag de tillift of de accessoires openen om onderhoud of reparaties uit te voeren. Er is kans op letsel door draaiende onderdelen en
elektrische schok.
De tillift is niet bedoeld voor gebruik door de persoon die wordt getild.

Garantie
Wij bieden een garantie van 2 jaar tegen defecten in vakmanschap en materialen van onze producten.
Ga naar www.etac.com voor de voorwaarden

Productidentificatie
Productlabel

Onderdeel van type BF

In de streepjescode van het product staan
het artikelnummer, het serienummer en de
productiedatum.

CE-markering
Zie de gebruikershandleiding

SMART 150
Gross weight 176kg / 388lbs
SWL 150kg / 330lbs
14.4V DC, IP24
Duty cycle 10%

Alleen voor gebruik binnenshuis
Niet weggooien met het
huishoudelijk afval

Etac AS, Etac Supply Gjøvik
Hadelandsveien 2
N-2816 Gjøvik NORWAY
www.etac.com

Nooddaling
Servicelampje

60601-1

Waarschuwingslabels en symbolen

Acculampje

Uitgebreide uitleg van de symbolen die op het
product worden gebruikt:

Markering certificatie-instantie
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Technische gegevens
Veilige werkbelasting (SWL):

Kracht op knop

150 kg (330 lbs)

Knoppen op de handbediening: 3.4 N

Gewicht van eenheid:
Accu:

Materiaal:

Excl. accu: 25 kg / incl. accu: 25,8 kg

Motor:

Art: 0541000
14.4 V NiMH 2.6 Ah

Aluminium, plastic, staal
Tilmotor/actuator: 12 V DC

Draaicirkel:

Acculader:

1300 mm (51,2 inches)

100-240 V AC, 50-60 Hz
0,9 A output

Aantal tilsessies met volgeladen accu:

50,7 mm/second (1.99 inches/seconde)
met een belasting van 75kg (165 lbs) load

Verwachte levensduur:

Handbediening IP24
Liftmotor IP24

Metingen in gevouwen (LxBxH):

40 tilsessies (75 kg / 165 lbs,
50 cm / 20 inch)

Tilsnelheid:

De tillift heeft een verwachte levensduur 		
van 30.000 VWB-sessies of 10 jaar.

Beschermingsklasse:

1160 x 475 x 355mm (45.66 x 18.7 x 14”)

Maximaal A-gewogen geluidsvermogensniveau:
LWA = 49,4 dB

CSP
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w=700

1065 mm
(4159/64in)

1315 mm (5149/64in)

1880 mm
(741/64in)

240 mm
(929/64in)

1030 mm (4035/64in)

200 mm
(77/8in)

925 mm (3627/64in)

860 mm
(3355/64in)

660 mm (2563/64)

1450 mm
(573/32in)

1665 mm
(6535/64in)

1905 mm (75in)

455 mm
(1729/32in)

545mm (2129/64in)

1

h=600
530 mm
(2055/64in)
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1180 mm
(4629/64in)

885 mm
(3427/32in)
215 mm
(815/32in)

820 mm
(329/32in)
105mm
(49/64in)

410 mm
(169/64in)

45 mm
(149/64in)

610 mm 630 mm
(241/64in) (2451/64in)

1 Highest position:
2 Max reach:
3 Lowest position:

1200 mm (471/4in)

1
2
3
A

1860 mm (7315/64in)
1260 mm (4939/64in)
400 mm (153/4in)

Highest position 1860mm
Maximum reach position 1260mm
Lowest position
4
Maximum reach at 600 mm

400mm
610mm

105 mm
(49/64in)
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Montage
Accu en handbediening

Laad de accu op. De accu mag tijdens het monteren of inklappen niet in de accuhouder op de
tilkolom zijn geplaatst.

Montage

Verwijder de elastische transportband.

1. Sluit de handbediening aan op de onderkant
van de accuhouder.
2. Plaats de accu met de klemmen omlaag.
3. Trek de elastische band naar buiten en leid de
handbediening erdoor. Trek een deel van de
kabel erdoorheen, zodat de handbediening
niet op de grond valt als u deze laat vallen.

Schakel de rem op de achterste zwenkwielen in
door op de pedaaleenheid links te trappen. Open
de poten.

Inklappen (transportstand)
Zet de tilarm helemaal omlaag en verwijder de
accu. Klap de tillift in de omgekeerde volgorde van
montage in. Bevestig de ophanging weer aan de
haak.
U kunt de tillift in twee aparte delen opsplitsen
door de kolom volledig van het onderstel te tillen.

Til de tilkolom op en schuif deze omlaag in de
steun op het onderstel. Zorg ervoor dat deze
volledig in de onderkant van het onderstel is
geplaatst.

Controlelijst na montage
Gebruik het product pas nadat u
alle punten in de onderstaande
controlelijst hebt gecontroleerd
Gebruik deze controlelijst om te controleren of de
tillift goed is geïnstalleerd en veilig werkt, voordat
u hem gebruikt.

De kolom moet met de vergrendelhandgreep op
de achterkant van het onderstel worden vastgezet. Trek de ophanging uit de transporthaak.
Zorg ervoor dat er geen benen/
armen/handen klem raken tussen de
onderdelen wanneer u de tilkolom
omhoog zet of inklapt.
5

Zorg ervoor dat de tilarm, tilkolom en ophanging goed zijn bevestigd en dat geen enkel
onderdeel op de tillift loszit.
Zorg ervoor dat de accu is opgeladen (er
branden geen lampjes op de accu-indicator).
Controleer de tillift op zichtbare schade of
andere defecten.
Gebruik de tillift om een belasting op te tillen
(ongeveer 50 kg)
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Zo gebruikt u de Molift Smart 150
Algemene veiligheidsmaatregelen

Veilige werkbelasting (SWL)

Gebruik alleen accessoires en slings die aan de
gebruiker, zijn handicap, lengte en gewicht, en het
soort transfer zijn aangepast.

Op de tillift is de veilige werkbelasting (SWL)
aangegeven
Als de maximale belasting (SWL)
van de ophanging van de tillift en
de ondersteuningseenheid voor het
lichaam niet hetzelfde is, dan moet
altijd de laagste maximale belasting
worden aangehouden

Verhouding werking/onderbreking / werkcyclus.
De Molift Smart 150 mag niet langer dan 2
minuten na elkaar worden gebruikt (met een
maximale belasting) en mag na elke 2 minuten
minimaal 18 minuten niet worden gebruikt.
Werkcyclus 10 %. (Onderbreking volgens de norm
ISO-EN 10535)

Tilliften van Molift mogen uitsluitend
worden gebruikt voor het optillen
van personen. Gebruik de tillift nooit
om voorwerpen op te tillen of te
verplaatsen.

Vóór gebruik / Dagelijkse controle / Maandelijks
Controles die dagelijks of vóór elk gebruik
moeten worden uitgevoerd:
Controleer of de tillift geen zichtbare schade,
defecten of vervormingen vertoont.
Controleer of het controlelampje voor de accu
niet brandt en of het servicelampje groen is.
Zorg ervoor dat de wielen vrij rollen en dat de
tillift eenvoudig te manoeuvreren is

Controle die elke maand moet worden
uitgevoerd:
Test de functies van de tillift en controleer of
de tillift geen abnormale geluiden maakt.
Test de noodstopknop en de nooddaalfunctie
Als er fouten of gebreken zijn, moet de tillift
buiten bedrijf gesteld worden en worden voorzien
van een label ”buiten werking”.

Handbediening
De handbediening heeft twee knoppen: een voor
het tillen en een voor het omlaag zetten van de
tilarm. De handbediening heeft een controlelampje
dat gaat branden als de accu bijna leeg is en moet
worden opgeladen.
Handbediening met twee knoppen:
Art. no. 0440002

Het spreidmechanisme voor de poten werkt
mechanisch en wordt met twee pedalen bediend.
De ene pedaal dient om de poten naar binnen
te zetten en de andere om de poten naar buiten
te zetten. Stap op het betreffende pedaal om de
poten te openen of te sluiten.

Tilarm - omhoog / omlaag

Poten - naar binnen / naar buiten

NB! De tillift is in de hoogste stand het meest
instabiel.

NB! Gespreide poten geven meer stabiliteit en
bieden een betere toegang tot stoel of toilet.

6

Molift Smart 150 / www.etac.com

Veiligheidsvoorzieningen

Emergency Stop / Emergency lowering

De Molift Smart 150 is voorzien van diverse veiligheidsvoorzieningen, die zijn bedoeld om schade
aan uitrusting of letsel bij personeel bij onjuist
gebruik te voorkomen.

Handbediende
nooddaling

De tillift heeft een overbelastingssensor die
voorkomt dat de tillift wordt bediend als de belasting de SWL overschrijdt.

Elektrisch
Nooddaling

De tilarm is gescharnierd om te voorkomen dat de
gebruiker klem komt te zitten tussen de arm en de
ophanging. De actuator geeft geen vermogen bij
een beweging naar omlaag.

Noodstop

De poten worden tijdens transport ingeklapt zodat
de tillift zo klein mogelijk wordt. Bij het monteren
van de tillift moeten de poten worden geopend en
in de werkstand worden gezet. De tilkolom heeft
een veiligheidsvoorziening die ervoor zorgt dat de
tilkolom niet in de steun kan worden bevestigd als
de poten niet voorbij de transportstand worden
ingesteld.
De elektronica wordt bij oververhitting uitgeschakeld. Wacht totdat de tillift is afgekoeld
voordat u deze opnieuw gebruikt.

Duwhandvatten

Noodstop
Wanneer u de noodstop indrukt, wordt de
stroomtoevoer uitgeschakeld. Draai de knop naar
rechts om te resetten (de lift kan weer worden
bediend wanneer de groene ring zichtbaar is).

Elektrische nooddaling
Houd de knop voor elektrische nooddaling ingedrukt om de tilarm te laten zakken. De elektrische
nooddaling werkt niet wanneer de noodstop
geactiveerd is.

Handbediende nooddaling

Gebruik de duwhandvatten om de tillift te
verplaatsen.
Duw of trek niet aan de
gebruiker, tilarm of actuator.
Dit kan problemen met de stabiliteit veroorzaken, waardoor de
tillift kan omvallen.
De tillift mag alleen voor verplaatsingen
over korte afstanden worden gebruikt. Het is geen
vervanging voor een rolstoel of iets dergelijks.

Remmen

Trek de hendel op de actuator omhoog om de
nooddaling te starten; de tilarm beweegt bij
belasting omlaag. De snelheid van het dalen
neemt toe naarmate de hendel hoger wordt
getrokken. Laat de hendel voorzichtig los.
Wanneer u de hendel te snel loslaat, kan er letsel
bij personen of schade aan de tillift ontstaan.
De handbediende nooddalingsfunctie op de
actuator mag alleen worden gebruikt wanneer de
elektrische nooddaling niet werkt.

De achterwielen/zwenkwielen zijn voorzien van
remmen. Duw met uw voet op de hendel om de
remmen te vergrendelen. Klap deze omhoog om
te ontgrendelen.
7
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Elektronica
Omstandigheden bij transport en gebruik

Accu- en onderhoudslampje (LED)

Transport en opslag

De tillift heeft twee controlelampjes op de
accuhouder.

Bij langdurige opslag raden wij u aan om de
noodstopknop te activeren (indrukken). De tillift
kan worden opgeslagen en vervoerd bij temperaturen tussen -25 en 70 °C.

Onderhoudslampje
Acculampje

Gebruik
De tillift is bedoeld voor gebruik bij een normale
kamertemperatuur (+5 tot +40 °C).
Luchtdruk: 70 - 106 kPa
Relatieve vochtigheid: 15 - 93 %
Na opslag of transport bij andere temperaturen
moet u de tillift in een ruimte met een geschikte
temperatuur plaatsen, totdat de tillift een veilige
werktemperatuur bereikt.
Bij elektrische medische apparatuur
moeten speciale maatregelen met
betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
worden genomen. Draagbare of
mobiele radiocommunicatieapparatuur kan elektrische medische
apparatuur storen en moet op
minimaal 25 cm van de elektronica
van de tillift worden gehouden.

Accu
De Molift Smart 150 is voorzien van een NiMHaccu van 14,4 V, 2,6 Ah. De accu heeft een
verwachte levensduur van ongeveer 500 laadcycli.
Gebruikte accu’s moeten als speciaal afval en volgens de plaatselijke regels en voorschriften worden
weggegooid. Niet weggooien met
het huishoudelijk afval

x2

Accu’s moeten een paar keer
volledig opladen en ontladen
voordat ze hun maximale capaciteit
bereiken. Volg deze procedure
ook als de tillift langere tijd niet is
gebruikt (4 weken of langer).

Het elektrische systeem heeft een energiebesparende functie die het elektrische systeem
uitschakelt nadat de voorziening tien minuten
niet is gebruikt. Alle lampjes gaan uit.
Het systeem wordt geactiveerd als er op een van
de bedieningsknoppen wordt gedrukt.

Acculampje (LED)
Het acculampje (led) gaat branden en er klinkt
een geluidssignaal als de accu bijna leeg is en de
tillift moet worden opgeladen. Als dit gebeurt,
heeft de tillift nog voldoende vermogen om een
volledige tilcyclus met maximale belasting uit te
voeren. Als de accu bijna helemaal leeg is, kan de
tilarm alleen nog zakken.

Onderhoudslampje
Het aantal uitgevoerde tilsessies wordt door de
elektronica van de tillift berekend en opgeslagen.
Na een bepaalde periode wordt met een signaal
aangegeven dat de tillift een onderhoudsbeurt
nodig heeft.
Onderhoudslampje
Stand
Geen lampje
Energiebesparende
stand (stand-by)
Groen
Klaar voor gebruik
Geel
Onderhoud regelen
Rood
Onderhoud uitvoeren
Rood + geluidssignaal Onmiddellijk
onderhoud
uitvoeren

Onderhoudswerkzaamheden
Onder onderhoud valt het vervangen van de
tilmotor en het controleren en vervangen van
versleten onderdelen. Dit moet door geautoriseerd
personeel worden uitgevoerd.
Als het rode onderhoudslampje brandt (berekend
op 10.000 keer tillen in gewichtsklasse 4),
8
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Opladen
Acculampje
(LED)

Acculader

Netvoedingskabel
(apparaat
loskoppelen)

Acculader
De acculader kan als tafellader worden gebruikt
of op een verticaal muuroppervlak vlak bij een
stopcontact worden gemonteerd, op minimaal
120 cm vanaf de vloer. De lader moet buiten de
patiëntomgeving worden gebruikt. De lader moet
zodanig worden geplaatst of geïnstalleerd dat de
stekker van de netvoedingskabel eenvoudig uit het
stopcontact kan worden verwijderd. Zorg ervoor
dat u de kabel niet beschadigt. De lader mag
continu op het stopcontact zijn aangesloten.
Acculader 12-24V
Art.nr. 1340100
PowerPac 14,4 V NiMH
Art.nr. 0541000

Laadlampje
Beschrijving van het acculampje (LED):
LED
Stand
Geel
Klaar voor gebruik,
geen accu aangesloten
Geel
Initialiseren
Rood
Snel opladen
Groen/Geel
Bijladen
Groen
Druppelladen
Rood/Groen
Fout

9
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Transfer
Plan de tilhandeling vooraf zodat deze zo veilig en
probleemloos mogelijk verloopt. Vergeet niet om
ergonomisch te werken. Evalueer de risico’s en
maak notities. De assistent is verantwoordelijk voor
de veiligheid van de gebruiker.
De Molift Smart 150 heeft een 4-puntsophanging
voor verschillende soorten transfers; voor zittend,
liggend of ambulant gebruik.

Slings gebruiken
Het is belangrijk dat de sling eerst wordt getest
met de individuele gebruiker en voor de bedoelde
tilsituatie.

Door het ontwerp van de ophangingshaak kan de
sling niet per ongeluk loskomen, mits deze juist is
gemonteerd.

Lees de gebruikershandleiding van
de sling voordat u deze gebruikt.

Gebruik geen beschadigde of zeer
versleten slings.

Slings van een andere fabrikant
We raden u aan om alleen Molift-slings te
gebruiken. Etac is niet aansprakelijk voor fouten
of ongevallen door het gebruik van slings van
andere fabrikanten.

Tillen en laten zakken

1. Controleer of de gebruiker goed in de sling
is geplaatst en of de bandlussen op de juiste
wijze aan de ophanghaken zijn bevestigd.
2. Haal omhoog tot de lussen strak staan, maar til
de gebruiker nog niet op. Zorg ervoor dat alle
vier lussen van de sling stevig zijn bevestigd
zodat de gebruiker niet wegglijdt of valt.
3. Til de gebruiker op en verplaats hem.

Als de gebruiker in de sling wordt verplaatst, moet
u naast de persoon staan die u gaat optillen. Zorg
ervoor dat armen en benen de stoel, het bed enz.
niet kunnen belemmeren. Houd oogcontact met
de gebruiker zodat hij of zij zich veilig voelt.

De 4-puntsophanging moet altijd tegenover de
gebruiker worden geplaatst zodat de gebruiker
niet ongewild uit de sling kan glijden.
10
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Transfer

In zitpositie laten zakken

Probeer de gebruiker zo laag mogelijk te
plaatsen (waar mogelijk met de voeten op het
onderstel) wanneer de tillift met een opgetilde
gebruiker wordt verplaatst. Op deze manier ligt
het zwaartepunt laag en is er minder kans op
instabiliteit.

Wanneer u de gebruiker naar een zittende positie
verplaats, kunt u hem/haar met de volgende
technieken zo ver mogelijk naar achteren plaatsen:
A P laats de gebruiker met behulp van het
duwhandvat
B Duw voorzichtig tegen de knieën van de
gebruiker
C K
 antel de zitting naar achteren

Til de gebruiker nooit hoger dan
noodzakelijk om de transfer goed
te kunnen uitvoeren. Vergeet niet
dat de wielen op een mobiele lift
NIET vergrendeld moeten zijn.

		

De gebruiker moet met zijn of haar
gezicht naar de tilvoorziening zitten bij het optillen uit of plaatsen
in een stoel.

Laat de gebruiker tijdens het tillen
nooit alleen achter.
Wees voorzichtig tijdens het verplaatsen. De
opgetilde gebruiker kan bij het draaien, stoppen
en starten bewegen. Wees voorzichtig wanneer u
vlak bij meubilair manoeuvreert om te voorkomen
dat de opgetilde gebruiker tegen deze voorwerpen botst.
De tillift mag niet worden gebruikt
om gebruikers over hellende vlakken op te tillen of te verplaatsen.
Vermijd dik tapijt, hoge drempels, ongelijkmatige
oppervlakken of andere obstakels die de zwenkwielen kunnen blokkeren. De lift kan onstabiel
worden als hij over dergelijke obstakels beweegt,
waarbij de kans op omslaan toeneemt.
11
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Accessoires
Aanbevolen optionele uitrusting en accessoires
voor de Molift Smart 150.

Slings
Etac heeft een breed assortiment slings voor
verschillende transfertypes.
De serie Molift RgoSling-slings is ontwikkeld voor
gebruik met een 4-puntsophanging, maar kan
ook met een 2-puntsophanging worden gebruikt.
De serie Etac EvoSling is ontwikkeld voor gebruik
met een 2-puntsophanging.
Zie de combinatielijst in de gebruikershandleiding
van de sling voor de juiste combinatie van sling
en ophanging. De serie slings is verkrijgbaar in de
maten XXS – XXL, in polyester en polyestermesh.
Rgosling Mediumback Padded (XS-XXL)
Rgosling Highback Padded (XS-XXL)
Rgosling Mediumback Net (XXS-XXL)
Rgosling Highback Net (XXS-XXL)
Rgosling Toilet Lowback (XXS-XXL)
Rgosling Toilet Highback (XXS-XXL)
Rgosling Ampu Mediumback (XXS-XXL)
Rgosling Ampu Highback (XXS-XXL)
Rgosling Ambulating Vest
Rgosling Comfort Highback (S-L)

Accessoires:
Rgosling Extension Loops
Art. no.: 1721600
Rgosling Ambulating Vest Groin strap (XXS-XL)

Transport / Opslag
Reiskoffer voor Molift Smart 150
Art. no. 0990200

Deze harde koffer biedt extra
bescherming bij vervoer via
de lucht. Het is door de TSA goedgekeurd voor
vervoer door de lucht en
ideaal voor cliënten met een actief leven.

Reistas voor Molift Smart 150
Art. no. 3049175

De soft-shell reistas heeft extra grote
transportwielen. Deze beschermen de tillift en
maken transport eenvoudiger.
12
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Onderhoud
Reiniging en desinfectie

Gebruiksklaar maken

Reinig het product regelmatig. Reinig oppervlakken met een vochtige doek en een geschikt
pH-neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen
oplosmiddelen of agressieve middelen omdat de
oppervlakken van de tillift hierdoor beschadigd
kunnen raken. Voor desinfectie wanneer nodig:
gebruik isopropylalcohol. Gebruik geen agressieve
reinigingsmiddelen. Verwijder haren en pluis uit
de zwenkwielen en controleer of ze vrij kunnen
draaien. Maak het contact en de handbediening
schoon en vetvrij met isopropylalcohol. Controleer
de noodstop en nooddaalfunctie na het reinigen.
De tillift mag niet worden gereinigd met stromend water.

Volg de procedure voor reiniging en montage,
voer de periodieke inspectie uit en gebruik de
controlelijst na montage om de tillift weer gebruiksklaar te maken.

Zorg ervoor dat u tijdens het
reinigen geen labels beschadigt of
verwijdert.

Recyclage
Zie “Instructies voor recyclage” voor het correct
afvoeren van het product. Ga hiervoor naar www.
etac.com.

Reserveonderdelen
Op verzoek is een lijst met reserveonderdelen
beschikbaar.

Periodieke inspectie
Periodic inspection scope
De periodieke inspectie is een visuele controle
(vooral van de lastdragende structuur van de
tillift en het tilmechanisme met bevestigingen,
remmen, bedieningen, veiligheidsvoorzieningen en
ondersteuningsvoorzieningen voor de gebruiker)
volgens het Rapport voor periodieke inspectie van
de Molift Smart 150.
Ga hiervoor naar www.etac.com.
Wanneer er door problemen met
de tillift sprake is van gevaar voor
de veiligheid, moet de tillift onmiddellijk buiten gebruik worden
gesteld en duidelijk worden
gemarkeerd met “buiten werking”.
De tillift mag pas na reparatie
opnieuw worden gebruikt.
De periodieke inspectie moet één keer per jaar
worden uitgevoerd of vaker indien verplicht
volgens lokale voorschriften. Deze inspectie moet
door servicepersoneel worden uitgevoerd dat door
Etac is erkend.
Neem contact op met Etac via molift@etac.com
voor training en autorisatie of aanbevelingen voor
een goedgekeurde servicepartner.
Bij het uitvoeren van een periodieke inspectie
moet de inspecteur het inspectierapport voor de
Molift Smart 150 invullen. De rapporten dienen
te worden bewaard door degene die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de tillift. Indien 13

naar aanleiding van deze inspectie defecten of
schade worden vastgesteld, dient de eigenaar te
worden
Na voltooiing van de periodieke inspectie moet
de inspecteur de tillift voorzien van een sticker op
het controlelabel, met daarop de datum van de
periodieke inspectie, en een label (met een zescijferig ID-nummer van Etac of de distributeur) met
vermelding van degene die de periodieke controle
heeft uitgevoerd. Het controlelabel bevindt zich
op de rechterkant van de accuhouder en hierop
moet worden aangegeven wanneer de volgende
inspectie moet worden uitgevoerd.
Vermeld de maand
en het jaar van de
inspectie op het
label
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Problemen oplossen
Symptom

Possible cause / action

De tilkolom wiebelt

De tilkolom is niet goed in het onderstel geplaatst
of de bout aan de voor- of achterkant is niet goed
bevestigd.
Monteer kolom en onderstel, en draai de schroeven goed aan.
De zwenkwielen bewegen schokkerig door
pluizen en stof.
Reinig de zwenkwielen. Verwijder haar en pluis.
Kortsluiting tussen handbediening en tillift.
Reinig het oppervlak van de stekker van de handbediening met alcohol om vet te verwijderen.
Defecte handbediening.
Vervang de handbediening.
De regelelektronica is defect.
Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor service.
Het openingsmechanisme voor de poten
werkt niet. Het is niet veilig om het product te
gebruiken. Neem contact op met uw plaatselijke
vertegenwoordiger voor onderhoud
De noodstopknop is geactiveerd.
Draai de knop naar rechts om de noodstop te
resetten.
De accu is leeg.
Vervang de accu of laad deze op.
De elektronica van de tillift is oververhit.
Wacht totdat deze is afgekoeld.
De tillift is overbelast.
Zorg ervoor dat de belasting de VWB niet
overschrijdt.
De handbediening is niet goed aangesloten.
Sluit de handbediening goed aan. De handbediening, de stekker of het snoer kan defect zijn en
moet worden vervangen.
Defecte regelelektronica.
Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor service.
Defecte acculader.
Controleer de lampjes op de lader tijdens het
opladen.
Probeer een andere lader.
Defecte acculader.
Controleer de lampjes op de lader tijdens het
opladen.
Probeer een andere lader.

De tillift beweegt schokkerig op een vlak
oppervlak
De tilarm bewegen ongecontroleerd.

The lifting legs move uncontrolled.

De tillift reageert niet op de handbediening / De
tilarm beweegt niet.

De accu wordt niet opgeladen
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