
AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. LET OP ! MAXIMUM SNELHEID OVER DE WEG 30 KM/H.
De verhuislift is uitsluitend bestemd voor transport van goederen tot het maximum 
toelaatbare gewicht van 200 kg. HET VERVOER VAN PERSONEN, EN DE LIFT ALS 
LADDER TE GEBRUIKEN IS VERBODEN. Houd andere personen op afstand en laat 
niemand onder de verhuislift of last komen. Plaats de verhuislift op een vlakke harde 
ondergrond. Let op voor obstakels bij de opstelling van de verhuislift. Plaats de verhuislift 
niet bij windsnelheden van meer dan 45 km/u (windkracht 6). De lading op het 
meubelplateau altijd vastzetten om te voorkomen dat deze kantelt of valt. 

2. Zorg voor een geaard stopcontact van 230 volt - 16 amper. Gebruik verlengkabels 
van minimaal 2,5 mm² en niet langer dan 25 mtr. Kabelhaspels altijd afrollen.

VOORBEREIDING

1. De verhuislift altijd loskoppelen van het trekkend voertuig en op de juiste plaats opstellen.
De wielen blokkeren met de wielblokken zodat de verhuislift niet kan weg rollen (fig.1).

2. Demonteer de verlichtingsbalk samen met de stekker (fig.2).

3. Stabiliseer het onderstel van de verhuislift d.m.v. van de steunpoten
uit te draaien (fig.3). 

4. De bediening /besturing (fig.4) van het verhuisplateau in pluggen op de lier (fig.5). 
Sluit het netsnoer aan op een aansluiting 230 volt - 16 amper afgezekerd. 

5. Doormiddel van de afstandsbediening te gebruiken laat men het meubelplateau iets 
zaken, verwijder dan de transportkabel van de slede (fig.6). 

6. Om het meubelplateau gemakkelijker te kunnen beladen kan het eindstuk op 
de geleidingsrail los gemaakt worden. Men kan dit eindstuk dan 
uitschuiven tot op de grond (fig.7).

BEDIENING

1. De verhuislift zo steil mogelijk plaatsen met een hoek van minimum 40°. 
De verhuislift nooit opstellen buiten de toegelaten hellingshoek. 
De hoek en de maximale belasting worden aan de zijkant van de 
geleidingsrails aangeduid met tabel voorzien van een wijzer (fig.8).

2. De geleidingsrail is voorzien van een maatverdeling, 6,8,10,12,13 mrt. (fig.9). 
Hier kunt u aflezen hoe ver het ladderdeel is uitgeschoven.

4. Ontgrendel de pal van de gele zwengel (fig.10). Draai de zwengel rechtsom, en
manoeuvreer de geleiderail zo dat het naar een punt wijst boven het 
dakrand, venterbank of balustrade.

5. Om het ladderdeel uit te schuiven, ontgrendel de pal van de rode hendel (fig.11).
Draai de grijze zwengel rechtsom zodat de stootwielen van het ladderdeel richting dakrand,
vensterbank of balustrade gaan. Draai dan de gele zwengel linksom totdat het ladderdeel 
rust op de dakrand, vensterbank of balustrade. Controleer de hellingshoek. 

6. U kunt het meubelplateau volledig uitklappen tot een groot platform (fig.12). 
Het frame onder het meubelplateau is verstelbaar. Laat het meubelplateau voor de 
eerste keer leeg, om de werking van de verhuislift te controleren. Het meubelplateau
zal automatisch aan het einde van het ladderdeel stoppen op de eindschakelaar (fig.13).
Als het meubelplateau boven is kan men de geleiding kantelen en het meubelplateau 
naar u toe trekken om het uitladen veiliger te maken (fig.14).

AFBOUWEN

Indien het meubelplateau uitgevouwen is, dit weer in elkaar vouwen en de bevestigheden
en veiligheden weer terug plaatsen en vastzetten. Het meubelplateau boven de wielen
plaatsen. Met de grijze zwengel het ladderdeel weer in de geleiderail draaien. Laat telkens
het meubelplateau terug komen boven de wielen totdat het ladderdeel helemaal is 
ingeschoven. Draai vervolgens met de gele zwengel de geleiderail helemaal naar beneden,
blokkeer de zwengel. Plaats het meubelplateau iets boven de wielen, bevestig de 
transportkabel aan de slede. Draai de steunpoten weer terug in. Verwijder het netsnoer
en de bediening. Verwijder de wielblokken, koppel de verhuislift weer aan het voertuig.
Monteer de verlichtingsbalk, controleer de verlichting.
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