Bediening als goederenlift
De beide kleppen en montageplatform dienen gesloten en vergrendeld te
zijn. Tevens dient de mastafschermingsplaat geplaatst te zijn.
 De hoofdschakelaar op de schakelkast bij het grondstation
inschakelen (positie ,,I” (ON))
De sleutelschakelaar op het platform moet naar links (positie 0) gedraaid worden
en de sleutel dient uit het contact gehaald te worden. Het klepje van de platformbediening sluiten en vergrendelen.

De afstandsbediening van de grondkooi en de etagekasten zijn actief.

Bediening op basis van auto-bediening:
De keuzeschakelaar van de afstandsbediening (1) staat op stand ,,II”.
Druk de ,,Omhoog’’-knop (2) in en houdt deze vast. Wanneer de lift vlak bij de
gewenste etage is laat je de knop los en de lift zal op de etage stoppen.
1

Indien de lift naar beneden moet dan de ,,Omlaag”-knop (3) indrukken en
vasthouden tot de lift automatisch stopt op de ,,2 meter afslag”. Er klinkt
dan een toeter, na 3 seconden zal de lift verder zakken tot het grond
niveau. Als je de ,,Omlaag”-knop tussentijds los laat zal de lift op de eerstvolgende
etage stoppen.
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Bedieningskast op de etages
LET OP: de ,,Op”(5) en ,,Neer’’(6) knop werken pas als
de lift buiten de 2 meter zone is.
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De rode knop (4) is een NOOD stopknop en dient
dus alleen in geval van nood gebruikt te worden.
Om de lift op jouw etage te laten stoppen druk je
gelijktijdig knop 5+6 in zodra de lift in de buurt is
(lees: zodra hij de naaste etage gepasseerd is).
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Bediening als personenlift
De lift kan alleen vanaf het platform als personenlift bediend worden middels een
dodemansbesturing, d.w.z. dat de lift enkel in beweging is zolang een bedieningsknop
wordt ingedrukt.

Steek de sleutel in de sleutelschakelaar en zet deze op
positie 1 (zie afbeelding).
Wanneer de lift omhoog moet drukt men de ,,Omhoog”knop (1) in en houdt deze vast. Zodra je de etage voor de
gewenste etage gepasseerd bent druk je knop
,,Stop volgende etage” (2) in.
Om naar een lagere etage te gaan drukt men de ,,Omlaag”knop (3) in en houdt deze vast. Zodra je de etage voor de
gewenste etage gepasseerd bent druk je knop ,,Stop volgende etage” (2) in.
Indien je met de lift naar het grondniveau moet dan de ,,Omlaag”-knop (3) indrukken en
vasthouden tot de lift automatisch stopt op de ,,2 meter afslag”. Er klinkt
dan een toeter, na 3 seconden zal de lift verder zakken tot het grondniveau.
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