
Voor het eerste gebruik moet de batterij volledig opgeladen worden (oplaadduur 
+/- 4 uur). Om de ophangbeugels voor de tilband omhoog/ omlaag te kunnen 
bewegen moet de noodstopknop ontgrendeld zijn. (draai de knop naar rechts). 
 
Handbediening 
De verschillende functies van de NORA kunnen met de 
handbediening uitgevoerd worden. De ophangbeugels 
kunnen omhoog (4)/ omlaag (3) en het onderstel kan 
gespreid (2)/ gesloten (6) worden.  
Als het maximumgewicht van 200 kg bereikt is, brandt de 
LED “MAX” (5) en wordt de besturing uitgeschakeld. De 
handbediening geeft de laadtoestand van de batterij aan (1). 
Wanneer de LED “Service”(7) knippert is het tijd voor een 
onderhoudsbeurt. 
 
Beensteunen 
De geïntegreerde beensteunen zijn in hoogte verstelbaar. De veiligheidsgordels 
om de benen moeten tijdens het oprichten gesloten blijven. 
 
Ophangbeugels van de tilband 
De ophangbeugels voor de tilband beschikt over 4  
bevestigingspunten, zodat hij voor cliënten van diverse  
lengtes gebruikt kan worden. De oranje omcirkelde  
bevestigingspunten zijn bedoeld voor cliënten tot 160 cm. 
 
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 vanuit zittende positie optillen  
1.  Vanuit bed: zet de cliënt rechtop en draai hem/haar zo dat de voeten de vloer  
 raken en hij/zij een stabiele zitpositie heeft.  
 Vanuit de rolstoel: zet de remmen van de rolstoel vast. 
2.  Doe de cliënt de tilband aan; leg het ruggedeelte achter de cliënt en sluit het 
 buikgedeelte met de clipsluiting. Zorg ervoor dat de grootte van de tilband aan 
 de cliënt aangepast is en dat de armen van de cliënt zich aan de buitenkant 
 van de tilband bevinden.  
3.  Spreid de poten van het onderstel en laat de beugel volledig zakken.  
4.  Plaats de NORA zo voor de cliënt dat de benen van de cliënt tegen de 
 beensteunen rusten en een rechte hoek vormen met de dijbenen. De voeten 
 moeten in het midden van de voetplaat geplaatst worden.  
5.  Zet de wielen van de NORA vast met behulp van de remmen.  
6. Sluit de veiligheidsgordels voor de benen en span ze aan.  
7.  Breng de ophangbeugel op de juiste hoogte om de tilband in de 
 bevestigingspunten te kunnen hangen.  
8.  Hang de tilband in de bevestigingspunten (de achterste zijn bedoeld voor 

cliënten tot 1.60 m) en zorg ervoor dat deze stevig vasthangt.  
9.  De cliënt kan nu opgetild worden.  
10. Zorg ervoor dat de cliënt zich tijdens het optillen aan de greep van de 
 ophangbeugel vasthoudt.  
11. Haal de lift van de rem voordat u de cliënt gaat verrijden. 
12. Tijdens het verrijden moet het onderstel van de NORA gesloten zijn. 
13. Het is gemakkelijker om de tillift te laten zakken als het onderstel gesloten is.  
 
Storingen 
Raadpleeg bij problemen met de NORA de uitgebreide handleiding.  
Als het niet lukt om fouten/ storingen te verhelpen kunt u contact opnemen met 
Doove Care Groep. 
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Bij storingen kunt u bellen naar  

0182 - 624 990 

Fabrikant: 
TALLEY GROUP LTD 
Premier Way 
SO51 9AQ Romsey 
Engeland 

 

Bij storingen kunt u bellen naar  
0180-633866 

Fabrikant: 
TALLEY GROUP LTD 
Premier Way 
SO51 9AQ Romsey 
Engeland 

 

Bij storingen kunt u bellen naar  

0182-624930 

Bij storingen kunt u bellen naar  

0182-624930 

Bij storingen kunt u bellen naar  

0182 - 624 990 

Bij storingen kunt u bellen naar  

0181 - 620 535 

Fabrikant: 
BEKA Hospitec GmbH 
Am Rübenmorgen 3 
35582 Wetzlar 
Duitsland 


