
De Spectra HS200 is een vaste plafondlift, bedoeld voor het tillen en 
verplaatsen van personen. 
 
Handbediening  
De handbediening van de plafondlift heeft 4 knoppen: 

 
 
 
 
 
 
 
Noodstop en nooddaling 
De Spectra plafondlift is standaard uitgerust met een noodstop en een 
nooddalingsfunctie.  
 
Rode noodstopkoord: In het geval de plafondlift een storing  
heeft, kan door aan het rode koord te trekken de plafondlift  
worden uitgezet. Om de plafondlift weer in werking te krijgen,  
dient nogmaals aan het rode koord getrokken te worden.  
 
Witte nooddalingskoord: Als de lift niets meer doet, dan kan de lift alsnog 
omlaag worden gebracht door aan het witte koord te trekken. 
 
Opladen van de batterij 
De HS 200 plafondliftcassette heeft 2 manieren om de batterij op te laden, 
afhankelijk van welke oplaadmogelijkheid is geïnstalleerd: 
− Automatisch opladen: plafondlift zal zich automatisch opladen indien nodig. 
− Opladen in het oplaadstation: de plafondlift moet aan het eind van het 

railsysteem worden geplaatst, waar de oplader zich bevindt. Vervolgens 
kunnen de batterijen worden opgeladen. 
 

Als de batterij oplaadt Wanneer het batterijniveau 
is in het display een              laag is verschijnt “bAt” 
lijn zichtbaar              in het display. De lift kan 

dan nog ongeveer 3-6               
heffingen. 

 

Raadpleeg onderstaande tabel als de plafondlift storing geeft. Neem indien het 
probleem hierna niet opgelost is contact op met Doove Care Groep. 
 
FOUTMELDING MOGELIJKE OORZAAK/ OPLOSSING 

Handbediening 
reageert niet 

- Noodstop is geactiveerd. Trek 1 kaar aan het 
rode koord en probeer of de lift nu wel werkt. 

- Batterij ontladen. Breng de lift naar het 
laadstation en controleer op de laadindicatoren 
op de cassette. Controleer bij een automatisch 
oplaadsysteem of het groene controle lampje 
brandt. Zo niet, controleer of de stroom niet is 
afgezet. 

- Controleer bij infrarode afstandsbediening of de 
batterijen vervangen moeten worden. 

Het tiljuk gaat omhoog 
als ik de knop voor 
omlaaggaan indruk en 
vice versa. 

- Probleem met de limietknop. Maak een afspraak 
met de technische dienst voor controle. 

Afstandsbediening laat 
onderbroken geluids-
signaal horen. 

- Batterij bijna leeg. 

In het display van de 
plafondlift verschijnt 
een “schroefsleutel”-
symbool en er klinkt 
een geluidssignaal bij 
indrukken van een 
knop op 
handbediening. 

- De lift heeft 1000 tilbewegingen gemaakt en 
heeft een onderhoudsbeurt nodig. De lift kan 
gewoon gebruikt worden en maak een afspraak 
voor een onderhoudsbeurt. 

 

 
 
 

 
GEBRUIKSAANWIJZING SPECTRA PLAFONDLIFT 

 

Bij storingen kunt u bellen naar  
0182 – 624 990 

 
   

  
   

 
 

       
 

 
   

  
   

 
 

       
 

       
 

Bij storingen kunt u bellen naar  
0182 - 624 990 

       
    

Care & Independence 
Unit 1a  
Hightown Industrial Estate 
Ringwood BH24 1ND 
Engeland 


