
 
Verkorte instructies PT1500-PT2000 

 
 
Naar boven : 

 Open de grond afzetting 
 Open de klep/deur van het plateau. 
 Sluit goed de klep/deur van het plateau 
 Sluit de grondafzetting 
 U beweegt de sleutelschakelaar naar “personen” 
 Lampje “personen” gaat branden 
 U drukt op de knop met de pijl naar boven bij “platform” 
 De lift zal eerst langzaam en na 2 mtr sneller omhoog gaan 

 
Stoppen op een etage : 

 Nadat u de bovenstaande handelingen heeft uitgevoerd en wilt stoppen op de eerst 
volgende etage drukt u op de knop “stop volgende etage”. 

 De lift gaat langzamer en zal op de eerst volgende etage stoppen. 
 
Gebruik de rode noodstop knop alleen in nood. Gebruik deze niet om op de etage te 
stoppen! 
(U kunt de deuren dan niet openen) 
 

 Op de etage kunt u de afrijklep laten zakken en het schuifhek openen. 
 
Sluit achter u eerst het schuifhek en daarna de oprijklep! 
 
 
 
 
 

 Indien u de afrijklep heeft geopend moet u eerst de sleutelschakelaar op “personen” 
bewegen indien u de lift weer vanaf het plateau wilt bedienen. 

 Wilt u weer verder omhoog drukt u op de pijl omhoog. 
 
Naar beneden : 

 Druk de knop met de pijl naar beneden bij “platform” in en houdt deze ingedrukt.  
 De laatste 2 mtr zal de lift vertraagd naar beneden gaan 
 De lift stopt automatisch op zijn onderste stop 
 Nu kunt u pas de klep/deur openen. 

 
 
Bediening op de etage : 
U kunt de lift oproepen en naar beneden sturen op de etage’s. 
Hiervoor zijn kasten geplaatst op elke etage waar een “op” -,”noodstop”-, “stop volgende 
etage” - en “neer” knop zit. 
Wanneer u de lift op uw etage wilt krijgen drukt u op de knop “op” (of “neer”). Wanneer de 
lift dicht bij uw etage is drukt u op de knop “stop volgende etage”. De lift zal vertragen en bij 
u stoppen. 
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Laat de lift nooit stoppen d.m.v. het schuifhek eerder te openen want u kunt dan i.v.m. 
veiligheid de afrijklep niet openen! 
 
 

 bedieningskast op lift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op : 
 

 Gebruik de noodstopknoppen alleen in nood 
 Gebruik nooit de “extra smeren”knop op het bedieningspaneel 
 Meld bij de uitvoerder als het lampje “smeerniveau te laag”brandt 
 Open schuifhekken nooit voordat de lift op de etage aanwezig is en de afrijklep 

naar beneden is 
 Steek nooit u hoofd, ander lichaamsdelen of materialen buiten de liftkooi 
 Steek nooit u hoofd, ander lichaamsdelen of materialen voorbij/over de 

schuifhekken op de etage’s 
 Schakel na werktijd altijd de stroom toevoer naar de lift uit. 
 Schakel de stroomtoevoer alleen uit als de lift geheel benden is 
 Ga met het materiaal om zoals u ook zou willen dat met uw eigen materiaal 

omgegaan   zou worden 
 Ga NOOIT zelf aan de lift werkzaamheden uitvoeren 
 Verwijder NOOIT lift onderdelen, toebehoren of schoren 
 Meld storingen of afwijkingen direct bij de uitvoerder  
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