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GEBRUIKSAANWIJZING CARLO XL PASSIEVE TILLIFT
Voor het eerste gebruik moet de batterij volledig opgeladen worden (oplaadduur
+/- 4 uur). Om de tillift te kunnen verrijden moet de noodstopknop ontgrendeld
zijn (draai de knop naar rechts).
Handbediening
De verschillende functies van de CARLO kunnen met de
handbediening uitgevoerd worden. Als het maximumgewicht
van 230 kg bereikt is, brandt de LED “MAX” (1) en wordt de
besturing uitgeschakeld.
Het juk kan omhoog/ omlaag (2) bewegen en het onderstel
kan gespreid/ gesloten (3) worden. Het spreiden van het
onderstel verhoogt de stabiliteit van de lift.
Het juk kan naar voren en naar achteren worden gekanteld
(4) voor respectievelijk een zittende of liggende positie.
Wanneer de LED “Service”(5) knippert is het tijd voor een
onderhoudsbeurt. De handbediening geeft de laadtoestand
van de batterij aan (6).
De nooddaling activeren
Bij storing is het altijd mogelijk om de cliënt te laten dalen.
1. Schuif de rode veiligheidsvergrendeling in de richting van de pijl
naar boven. De motor begint langzaam naar beneden te zakken
en stopt zodra de veiligheidsvergrendeling wordt losgelaten.
2. Als de handbediening defect is en de batterij nog voldoende
opgeladen is, dan is het mogelijk de ophangbeugels te bedienen
via de controlebox. Steek een pen in het gaatje voor omhoog of
omlaag.
Noodstopknop
Als de noodstopknop ingedrukt wordt, stoppen de motoren
onmiddellijk. De noodstop mag alleen gebruikt worden als er gevaar
dreigt voor de patiënt of bedienend personeel. De noodknop kan ook
gebruikt worden om het ontladen van de batterij te verminderen
wanneer de lift niet gebruikt wordt.
Draai de knop naar rechts om de noodstop te ontgrendelen.

Een cliënt optillen
1. Doe een tilband om bij de cliënt.
2. Spreid het onderstel van de lift en rijd hem tot naast de cliënt.
3. Schuif bij de zittende cliënt de tilband op de rug naar onder. Trek de
beenriemen naar voor en hef telkens een been op. Leid de beenriemen onder
het been van de cliënt door. Zorg ervoor dat het hoofd van de cliënt zich in de
tilband bevindt.
4. Positioneer de hefarm met het juk nu zo dat u de banden of clips in de
bevestigingspunten kunt hangen. Verander indien nodig de positie van het juk
om de punten te kunnen bereiken.
5. Hang de tilband in de bevestigingsoogjes. Afhankelijk van het juk zijn er 4 of 6
bevestigingspunten, zodat een individuele aanpassing mogelijk is.
6. Zet de achterste zwenkwielen vast.
7. De cliënt kan nu opgetild worden.
8. Dankzij het kanteljuk kunt u de positie van het juk eventueel veranderen om de
cliënt van liggende naar zittende positie te brengen.
9. Klap het onderstel in.
10.Ontgrendel de remmen van de achterste zwenkwielen.
11.U kunt de cliënt in de lift naar de gewenste bestemming brengen.
Duw tegen of trek aan de beugel om de lift in beweging te brengen.
Duw of trek niet aan het juk of stang van de motor.
Een cliënt neerzetten
1. Spreid het onderstel tot maximale stand.
2. Controleer of de stoel of het bed stevig staat. Als u de cliënt in een rolstoel wilt
neerzetten, zet dat de rolstoel op de rem.
3. Breng met de hefarm het juk naar beneden tot de cliënt veilig zit en de banden
van de tilband ontlast zijn.
4. Verwijder de riemen/ clips van de tilband uit het juk.
5. Rijd de lift recht naar achter, weg van de cliënt. Breng eventueel het juk naar
boven om verwonding van de cliënt te voorkomen.
6. Zet de lift op een veilige plaats en doe de tilband uit.
Storingen
Raadpleeg bij problemen met de CARLO de uitgebreide handleiding.
Als het niet lukt om fouten/ storingen te verhelpen kunt u contact opnemen met
Doove Care Groep.

