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Lift
Lift är en elektriskt höj- och sänkbar toalettsits, och hjälper den som har svårt att resa
sig eller sätta sig på toaletten. Lift förankras i toaletten eller väggen med de
medföljande stagen. Lift kan lyfta dels med en svag lutning eller helt plant, beroende
på sittplåtens placering. Lift drivs av 24V DC. Lift lyfter max 160 kg. Lift kan
kombineras med Bidette.
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Viktig information
Lift får endast monteras på toaletter med utanpåliggande vattentank, ej vägghängda
toaletter med vattentanken inbyggd i väggen!
Brukarvikt max 160 kg.
Före användning se till att:
Lift är monterad enligt monteringsanvisningarna.
Läs bruksanvisningen noga och följ denna.
Kontrollera att personen som skall använda Lift förstår hur den fungerar.
Tänk på att det kan finnas klämrisk mellan Lift och andra produkter, ex
toalettpappershållare som sitter på väggen eller handfat.
Övrigt
Om reglaget sköts av annan person än den som sitter på liften måste denna person
vara ytterst noga att lyftet går rätt till.
Barn får ej använda eller leka med produkten!
Skulle det uppstå problem med Lift kontakta Svan Care för support.
Endast behörig person får utföra service.
Lift är CE märkt.
Rengöring
Slå av strömmen till Lift så att den inte körs av misstag vid rengöringen!
Klämrisk finns om sitsen fälls upp för rengöring och i detta läge körs uppåt.
Klämrisken är mellan uppfälld sits framkant och undersidan på huven.
Vid behov rengör lyften med varmt vatten och rengöringsmedel eller tvättsprit.
Använd inte rengöringsmedel som kan repa eller som innehåller fenol eller klor, detta
kan skada aluminium och polyamidmaterial.
Batterier
Lift är försedd med batterier. Batterierna bör laddas regelbundet för att ge bästa
möjlig funktion, samt att erhålla maximal livslängd. Batterisystemet har en
varningssignal som ljuder när batteriladdningen är låg. När signalen hörs bör
batterierna laddas snarast.
Svan Care rekommenderar att laddaren är ständigt ansluten till el, även då
Lift ej används eller att batterierna laddas varje natt.
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Laddning
Sätt i laddkabeln i uttaget under huven. bild 1.

Bild 1

Bild 2

Beroende på hur mycket laddning som finns kvar i batterierna lyser lampan på
laddaren med olika färg. bild 2
Röd = Batteriet behöver laddas
Grön = Batterierna är fulladdade.

Huvudbrytare
Lift är försedd med en huvudbrytare som är placerad under huven. Denna brytare
skall vara i läge off om inte liften används under längre tider såsom förvaring,
semester och dyl. Detta gäller ej om batteriladdaren är inkopplad.

Inställning lyftsätt
Lift kan lyfta på 2 olika sätt beroende på hur sittplåten är placerad. Enligt bild 1 är
sittytan rak under hela uppresningen, enligt bild 2 är sittytan plan längst ner men
något svagt lutande framåt vid uppresningen.

Bild 1

Bild 2

Svan Care, Alvägen 1, 771 91 Ludvika, tel. 0240-101 02
www.svancare.se info@svancare.se

4

2018-10-24
Brukarmanual
Art nr 10890

Att sätta sig ner
Använd handkontrollen för att höja sitsen till önskad höjd innan förflyttningen till Lift
sker. Gör förflyttning till sitsen. När man sitter säkert på sitsen kan man börja sänka
sig ner. Håll knappen med pil ner intryckt tills sitsen stannar av sig självt.
Lift med lutning på sitsen
OBS! Fötterna skall ha kontakt med golvet hela tiden under användning.

Längst ner är alltid sitsen plan.
När uppresningen startar lutar
sitsen lite framåt

Brukaren glider fram för
att ha kontakt med golvet

Uppresningen avslutas

Börja med att höja sitsen så att man får lite lutning.
Flytta fram på sitsen.
Fortsätt att höja sitsen. Om fötterna börja lätta från golvet, stanna Lift och flytta längre
fram.
Stanna sitsen på önskad höjd och förflytta dig vidare.
Lift utan lutning, plan sits

Sitsen anpassad efter
rullstolen

Detta underlättar förflyttningen

Nu kan toalettsitsen anpassas
efter användarens önskemål

Höj sitsen till önskad höjd och gör förflyttningen.
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