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Begane Grond 
 
Stijgen 

 OMHOOG-toets (2) indrukken en weer loslaten. 

 De liftkooi beweegt direct tot aan de bovenste etage 
 en stopt daar. 

 Als de liftkooi op een tussenetage moet stoppen, 
Dan moet kort hiervoor de etagestoptoets (4) 
Ingedrukt worden. 

1 = NOOD-UIT-toets 
 
Dalen 

 OMLAAG-toets (3) indrukken en loslaten. 

 De liftkooi vanuit elke etage naar beneden tot aan 
 het grondstation. 

 Als de liftkooi op een tussenetage moet stoppen,  
Dan moet kort hiervoor de etagestoptoets (4) ingedrukt 
Worden. 
 

 
 

Op de verdieping 
 
Dalen 

 OMLAAG-toets (3) indrukken en loslaten. 

 De liftkooi vanuit elke etage naar beneden tot aan 
 het grondstation. 

 Als de liftkooi op een tussenetage moet stoppen,  
Dan moet kort hiervoor de etagestoptoets (4) ingedrukt 
Worden. 

7 = NOOD-STOP-toets (vergrendeld niet) 
 
Stijgen 

 OMHOOG-toets (2) indrukken en weer loslaten. 

 De liftkooi beweegt direct tot aan de bovenste etage 
 en stopt daar. 

 Als de liftkooi op een tussenetage moet stoppen, 
Dan moet kort hiervoor de etagestoptoets (4) 
Ingedrukt worden. 
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In de liftkooi 
 
 
 
1 = NOOD-UIT-toets 
 
Naar etage 1 tot 9 

 Door kort een bestemmingstoets voor etage 1 tot 9 
(pos 2 of 8) in te drukken de gewenste halte selecteren en 
 dan de starttoets (11) indrukken. 

Naar etage 10 tot 19 

 Door de toets voor etage 10 tot 19 (pos. 9) in te drukken  
en de bestemmingstoets voor  etage 1 tot 9 (pos. 2 of 8) 
 de gewenste halte selecteren en dan de starttoets (11) 
 indrukken. 

Naar etage 20 tot 29 

 Door de toets voor etage 20 tot 29 (pos. 10) 
 in te drukken en de bestemmingstoets voor etage 
1 tot 9(pos 2 of 8) de gewenste halte selecteren 
En dan de starttoets (11) indrukken. De liftkooi 
Gaat naar het grondstation en stopt daar.  
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Nooddaal procedure 
 
Bij stroomuitval of motordefect 
In dit geval moet de liftkooi door lossen van de motorrem op de grond worden neergelaten. 

 

 Beide stangen om de rem te lossen (1) uit de houder 

(draagprofiel uitvaldak) nemen.  

 

 Driekantschroef (2) losdraaien en afdekplaat (3) 

Naar rechts opzij zwenken. 

 

 Stang door de opening in het zijpaneel naar de 

Hendel voor het lossen van de rem brengen en 

Daar vast klikken.  

 

 door de spleten (4) in de afdekking van de  

Intercom kan het vastklikken van de stangen 

Gecontroleerd worden. 

 

 Motorrem lossen door fijn gedoseerd trekken 

(richting midden van de liftkooi) aan de stangen (1). 

- De liftkooi glijdt naar beneden. 

 

 De stangen (1) weer eruit nemen en terugsteken in 

De houder. 

 

 

 

 

 

De hendel om de rem handmatig te lossen moet uiterst voorzichtig 

Worden bediend, om te voorkomen dat de vanginrichting reageert. 

De liftkooi maar heel langzaam laten dalen! Als de vanginrichting 

Eenmaal heeft gereageerd, dan is er geen mogelijkheid meer om 

Verder te gaan zonder de liftkooi eerst omhoog te tillen. 

 

 


