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SAMLEANVISNING
Der anvendes to 17 mm fastnøgler el.lign. ved monteringen.

1. Den vertikale stander
sættes i beslag på tværbom.
Stop på stander skal være
under håndskruen, så den
virker som en lås. Hånd-
skruen strammes, til stande-
ren sidder helt fast.

2. Armen monteres på stan-
deren med den medfølgende
skrue og låsemøtrik.

3. Armen løftes op, og moto-
ren fastgøres i topbeslaget
med pal og låsering.

4. Knæstøtte og fodplade
monteres.

5. Elboksen hænges på den
indvendige side af køre-
håndtagene.
6. Tilslut kablet fra løftemo-
tor til det yderste stik i bun-
den af elboksen.
(Er der motor til benspred-
ning, tilsluttes kablet fra
denne til det inderste stik i
bunden af elboksen)

7. Tilslut kablet fra håndbe-
tjeningen bag på elboksen.
8. Tilslut ladestikket oven-
over stikket til håndbetjenin-
gen
9. Kontroller at den røde
nødstopknap på toppen af
elboksen er ude - hvis ikke
drejes den i pilens retning til
den springer ud.
10. Prøvekør liften, inden
den tages i brug

.
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TILBEHØRSLISTE

Brystsejl (lagervare)
Hemiarmslynge (lagervare)
T-greb (lagervare)
Sædesejl (lagervare)
Brystsejl med delt mavebælte (specialfremstilles)
Fodpladeforhøjer (specialfremstilles)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER PALLAS 2000
Løftemotor: Linak LA 32-SKSM-300-24
Lader m/spiralkabel 30V/2,9Ah
2 stk. batterier 12V, 2.9Ah
Sikringer 500 amp. autosikring
*)Print til 1 motor SMD1
*)Håndbetjening HB-41-29

*)Specielt til Pallas 2000 m/elbenspredning:
Benspredningsmotor: Linak LA 28.1S-100-24
Print til 2 motorer SMD2
Håndbetjening HB-42-00
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SÅDAN BRUGES
PALLAS 2000

PÅSÆTNINGAFSEJL

Placer brystsejlet med mær-
katen udad og med rygdelen
så langt nede på klientens

lænd som muligt.

Trækbæltet frem og lukdet
med velcrobåndet.

Lås spænderne og træk
selerne stramt til. Vær

opmærksom på at spænder-
ne sidder under ribbenskan-

ten.

Spred løfterens ben, inden den køres hen til brugeren.

INDSTILLINGAFKNÆSTØTTE
Klientens fødder placeres på
ståløfterens fodplade.

Knæstøtten indstilles
i højde og dybde ved

hjælp af skruegrebene.

Spænd om nødvendigt
stroppen bag om klientens ben.

Som hovedregel anbefaler vi, at knæstøtten placeres
med overkanten under knæskallen, men der er tilfæl-
de, hvor en placering direkte på knæene er at fore-
trække.
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DET NORMALE LØFT
Træksidestykkerne frem under klientens arme og fastgør
stropperne i løftekrogene.

Som tommelfingerregel gælder, at stropperne skal være
korte til en høj person og længere til en lavperson.
Det er dog meget individuelt, men farvekoderne gør det
nemt at huske længden på stropperne, næste gang sejlet
anvendes.

Klienten griber fat om løftearmenes
håndtag, og løftet startes ved at trykke på
håndbetjeningen.
Bed klienten læne sig tilbage.

(Hvis bæltet ikke blevstrammet tilstræk-
keligt i første omgang, spændes det
efter, når klienten er løftet en anelse).

NB. Løft ikke klienten højere end nødvendigt.

OPLADNING
Stikket på spiralledningen bag på løfteren sættes i stikkon-
takten. Mens der lades, vil den lille grønne lampe på opla-
deren lyse.
Hvis advarselslampen øverst på elboksen begynder at lyse,
skal der lades op snarest.
Nødstoppet må ikke være trykket ned, og løfteren må ikke
betjenes under opladning.
Ladestikmå ikke afmonteres under normal brug – og aldrig
imens opladning foregår.

VEDLIGEHOLDELSE
 På nær actuator, lader og elboks er løfteren vaskbar med rengøringsmidler eller

desinficerende midler.
 Skumpolstringen på løftearme og kørehåndtag kan udskiftes.
 Batteriernes levetid forlænges, hvis de lades op regelmæssigt f.eks. hver nat. (De

kan ikke overoplades).
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SPECIELLE FUNKTIONER
DET AKTIVE LØFT
I de tilfælde, hvor klienten kan trække sig op til stående men
føler sig usikker, kan det aktive løft være et godt alternativ
til det normale løft.
Klienten lader armene være inden for løftestropperne og
griber fat om løftearmens tværstang eller et T-greb (tilbe-
hør). Klienten kan da hjælpe til med at trække sig op til
stående stilling.
Det er en god ide, hvis hjælperen beder klienten rejse sig,
samtidig med at løfteren aktiveres.

BRUGAFARMSLYNGE (tilbehør)
Har klienten en lammet arm, benyttes en hemiarmslynge
sammen med brystsejlet. Armslyngen er indstillelig og kan
sættes på flere måder, alt efter det aktuelle behov.
For at skåne den dårlige skulder lader man brystsejlets
sidestykke gå uden omarmen i den lammede side. Lad
stroppen være en tand længere end i raskside.
Under løftet øver hjælperen med hånden et let pres på
klientens skulder, så den bliver holdt tilbage.

SÆDESEJL
(tilbehør)

Sædesejlet giver et meget fremadrettet træk. Samtidig med at det hjælper klienten med at
få bagdelen med op, stimulerer det til vægtbæring på benene. Sædesejlet bruges nor-
malt sammen med brystsejlet og kan tages af eller trækkes op, når klienten er kommet op
at stå.
Sædesejlet kan også anvendes i træningssituationer evt. sammen med T-grebet.
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SIDDENDE FORFLYTNING
Fodplade og knæstøtte kan evt. afmonteres.

Der anvendes sejl med benstropper.
Sejlet sættes, som når man anvender standard personløf-
ter.
Dette løft bruges til siddende forflytning f.eks. fra kørestol
til lænestol.

NB. I de næste situation skal løfterens hjul låses, mens
løftet forberedes og udføres.

ANVENDT SOM GANGREDSKAB
Fodplade og knæstøtte afmonteres

Der anvendes brystsejl.
Hjælperen trækker løfteren i takt med klientens skridt.

En ekstra hjælper kan evt. styre klienten bagfra ved at holde
i sejlets sidestropper
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SIKKERHEDSANVISNING

 Personløfteren må kun anvendes til at løfte personer

 Løfteren må maksimalt løfte 150 kg

 Sørg for inden brug, at liften er samlet og efterset efter anvisningerne i denne vejledning

 Kun seler/sejl designet til 2-punkts løftekroge må anvendes

 Personløfteren må kun betjenes af personer, der er fortrolige med brugen af den

 Kontroller altid, at der ikke er fare for klemning af personer før og under løft

 Løft aldrig klienten, hvis der er fejl eller mistanke om fejl på løfteren (mislyd, løse sam-
linger osv.)

 Løft aldrig klienten højere end nødvendigt

 Lås ikke løfteren hjul under normale løft (I visse situationer skal hjulene dog låses, mens
man forbereder løftet. Det vil i så fald fremgå af teksten)

 Sørg for fri bane og fast underlag, når der manøvreres med løfteren

 Kør så lidt som muligt med klienten stående i løfteren

 Den røde nødstopknap øverst på elboksen afbryder strømmen øjeblikkeligt, hvis den
trykkes ned. For atter at tilslutte strømmen, drejes knappen en kvart omgang i pilens ret-
ning, til den springer ud.

 Under elboksen er der en trykknap til nødnedfir. Knappen skal kun anvendes ved strøm-
svigt.

 Løfteren skal efterses mindst én gang årligt efter anvisninger beskrevet i Bekendtgørel-
se omanvendelse af tekniske hjælpemidler. Eftersynet skal udføres af leverandøren eller
anden sagkyndig.
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